Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка

П’ЯТАКОВА ГАЛИНА

П

ІДГОТОВКА МАГІСТРІВ-ФІЛОЛОГІВ

В УНІВЕРСИТЕТАХ КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ:
ВИКЛИКИ, ТРАДИЦІЇ, ДОСВІД
Навчально-методичний посібник
для студентів, магістрантів, аспірантів педагогічного
та філологічного напрямів підготовки

Львів
ЛНУ імені Івана Франка
2020

УДК 378.4.096:8.09:378.244(438+437.3+437.6+439)
Рецензенти:
д-р пед. наук, доц., проф. Невмержицька О. В.
кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти
(Дрогобичський державний педагогічний університет імені Івана Франка);
д-р пед. наук, проф. Товканець Г. В.
завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти
(Мукачевський державний університет);
д-р філол. наук, доц. Марчишина А. А.
кафедри англійської мови
(Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)
Рекомендовано до друку Вченою радою
Львівського національного університету імені Івана Франка
Протокол № 6 від 11 лютого 2020 р.

П’ятакова Г. П.
Підготовка магістрів-філологів в університетах країн Вишеградської групи: виклики, традиції, досвід : навчально-методичний
посібник для студентів, магістрантів, аспірантів педагогічного та філологічного напрямів підготовки. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 246 с.
ISBN
Розглянуто досвід, тенденції, виклики підготовки магістрів філологічних спеціальностей в країнах Вишеградської групи в контексті євроінтеграції вищої освіти України до європейського простору. Науково-методичні
рекомендації та розроблений навчальний курс сприятимуть ознайомленню
студентів з особливостями розвитку вищої школи Польщі, Чехії, Угорщини
та Словаччини та використанню досвіду підготовки магістрів філологічних
спеціальностей у практиці вітчизняних університетів.
УДК 378.4.096:8.09:378.244(438+437.3+437.6+439)

ISBN

© П’ятакова Г. П., 2020
© Львівський національний університет
імені Івана Франка, 2020

ЗМІСТ
Вступ........................................................................................................................

7

І розділ. Науково-методичні рекомендації щодо
використання досвіду підготовки магістрів
філологічних спеціальностей в університетах
країн в 4 у практиці вітчизняної вищої школи....................

9

Формування спільних провідних освітніх тенденцій
у вищій школі країн Вишеградської групи...................................................

18

Тенденції розвитку освітніх зв’язків України
та країн Вишеградської групи...........................................................................

20

Концептуальні тенденції розвитку вищої освіти країн В 4........................

26

ІІ розділ. Методичні рекомендації до авторського курсу
“Особливості професійної підготовки магістрів
філологічних спеціальностей в університетах
країн Вишеградської групи”.......................................................

63

Силабус курсу.......................................................................................................

63

Тематика лекційних занять з навчального курсу ........................................

73

Плани підготовки та проведення практично-семінарських занять .......

76

Тематика проектів для виконання самостійної роботи.............................

87

ІІІ розділ. Освітні програми підготовки магістрів філологічних
спеціальностей в університетах країн
Вишеградської групи.....................................................................

90

1. Освітня програма підготовки магістра
“Англійська філологія”. (Польща, Інститут англійської
філології Вроцлавського університету)..........................................................

90

3

П’ятакова Галина

2. Освітня програма підготовки магістра
“Англійська філологія, вчитель” (Польща,
Педагогічний університет імені Комісії народної освіти...........................

96

3. Освітня програма підготовки магістра
“Угорська мова і література” (Угорщина)..................................................... 118
4. Освітня програма підготовки магістра
“Класична філологія” (Угорщина).................................................................. 122
5. Освітня програма підготовки магістра
“Прикладна лінгвістика” (ELTE, Угорщина)................................................. 125
6. Освітня програма підготовки магістра
“Американські дослідження (Американістика)” (Угорщина).................. 128
7. Освітня програма підготовки магістра
“Англійські дослідження (Англістика)” (Угорщина).................................. 132
8. Освітня програма підготовки магістра
“Викладач англійської мови як іноземної” (Угорщина) . .......................... 196
9. Освітня програма підготовки магістра
“Переклад та інтерпретація” (Угорщина) .................................................... 140
10. Освітня програма підготовки магістра
“Французька мова, література та культура” (Угорщина).......................... 143
11. Освітня програма підготовки магістра
“Українська мова і література” (Угорщина).................................................. 147
12. Освітня програма підготовки магістра
“Центральноєвропейські дослідження” (Угорщина)................................. 150
13. Освітня програма підготовки магістра
“Теоретична лінгвістика” (Угорщина)............................................................ 154
14. Освітня програма підготовки магістра
“Вчитель угорської мови та літератури”
(початкова школа) (Угорщина)......................................................................... 159
15. Освітня програма підготовки магістра
“Вчитель угорської мови/літератури (середня школа)” (Угорщина)...... 164

4

ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ-ФІЛОЛОГІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ
КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ: ВИКЛИКИ, ТРАДИЦІЇ, ДОСВІД

16. Освітня програма підготовки магістра
“Вчитель англійської мови та культури (початкова школа)”
(Угорщина)............................................................................................................ 170
17. Освітня програма підготовки магістра
“Вчитель англійської мови та культури (середня школа)”
(Угорщина)............................................................................................................ 175
18. Освітня програма підготовки магістра
“Вчитель німецької мови і культури та мови і культури
національних меншин (середня школа)” (Угорщина)................................ 180
19. Освітня програма підготовки магістра
“Українська мова і культура та мова і культура
національних меншин” (Угорщина)............................................................... 187
20. Опис освітньої програми підготовки магістра
за спеціальністю “Переклад та інерпретація”
(Словаччина, Університет Матея Бела, філософський факультет).......... 192
21. Освітня програма підготовки магістра “Англійська мова”
(Чехія, Карловий університет, філософський факультет)......................... 194
22. Освітня програма підготовки магістра
“Вчитель англійської мови” (Чехія, Карловий університет,
педагогічний факультет) ................................................................................... 211
23. Освітня програма підготовки магістра
“Німецька філологія” (Чехія, Остравський університет)........................... 216
24. Магістерська програма “Англійські дослідження
(навчання за кордоном)” (Угорщина, РТЕ)................................................... 219
25. Порівняння змісту навчання за магістерськими
програмами “Англійські дослідження” та “Англійські дослідження
(навчання за кордоном для іноземних студентів)” (Угорщина, РТЕ)...... 229
26. Освітні програми підготовки “Англійська мова і культура”,
“Англійська мова і література” (Словаччина, м. Братислава,
Університет Яна Коменського, філософський факультет)......................... 230
26.1. Опис освітньої програми підготовки бакалавра
“Англійська мова і культура” та “Англійська мова і література”............ 231

5

П’ятакова Галина

26.2. Опис освітньої програми підготовки магістра
“Англійська мова і культура” та “Англійська мова і література”............ 233
27. Опис програми магістерського семінару (Польща,
Інститут слов’янської філології Вроцлавського університету).................. 236
Порівняння тенденцій підготовки магістрів філологічних
спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи
та України. Таблиця 1......................................................................................... 238
Порівняння концептуальних тенденцій підготовки
магістрів філологічних спеціальностей в університетах
країн Вишеградської групи. Таблиця 2.......................................................... 239
Список літератури............................................................................................... 241

6

ВСТУП
Процеси структурного реформування системи вищої освіти України
пов’язані з соціальними, політичними, економічними, культурними перетвореннями у країні, оскільки саме вища освіта впливає на забезпечення всіх
галузей народного господарства фахівцями, які є висококваліфікованими,
конкурентоздатними на ринку праці. Сучасна вища школа України активно
працює над завданнями Болонського процесу, метою яких є формування
спільного освітньо-наукового простору, розроблення єдиних освітніх критеріїв та стандартів підготовки випускників. Інтеграція вищої освіти України
у світовий освітній та науковий простір відбувається шляхом вивчення та
впровадження зарубіжних досягнень освіти, науки, технологій, залучення у
вітчизняну освіту іноземних інвестицій, активної участі у процесах мобільності студентів та викладачів. Для вдосконалення професійної підготовки
магістрів філологічних спеціальностей в університетах України сьогодні є
можливість вивчати та впроваджувати прогресивний досвід, який накопичили університети країн Вишеградської групи.
З метою реалізації цих завдань важливим є:
– вивчення особливостей освітніх реформ, які відбулися у вищій школі
Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини;
– розгляд сучасних викликів, які постали перед суспільно-економічним розвитком та вищою освітою країн-членів В 4;
– визначення освітніх тенденцій країн Вишеградської групи;
– використання передового досвіду підготовки магістрів філологічних
спеціальностей у практиці університетів України.
Для популяризації досвіду підготовки магістрів-філологів в університетах країн В 4, а також для сприяння інтеграції вищої освіти України в
європейській освітній простір і був розроблений цей навчально-методичний
посібник. Структура його складається з трьох розділів: науково-методичні
рекомендації щодо використання досвіду підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн В 4 у практиці вітчизняної вищої
школи; авторський курс “Особливості професійної підготовки магістрів
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філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи”
з силабусом і методичними рекомендаціями до проведення лекційних та
практичних занять та виконання самостійної роботи студентами; програми
підготовки магістрів-філологів в університетах Польщі, Угорщини, Чехії та
Словаччини.
Навчально-методичний посібник дасть змогу викладати курс або використовувати його часткові матеріали у разі читання методико-педагогічних
дисциплін студентам, магістрантам, аспірантам педагогічних та філологічних спеціальностей.
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І розділ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В
УНІВЕРСИТЕТАХ КРАЇН В 4 У ПРАКТИЦІ
ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Систему вищої освіти Вишеградської групи розглядаємо як єдиний
організм, який має свої освітні тенденції та на процес розвитку яких впливає багато факторів. Відразу після падіння Берлінської стіни та розпаду
Радянського Союзу в політичних дискусіях, переговорах між Європейськими країнами виникають пропозиції щодо створення в Центральній Європі
міждержавного об’єднання. У 1991 р. (15 лютого) в м. Вишеград Президент
Чехословаччини Вацлав Гавел, Президент Польщі Лех Валенса і Прем’єрміністр Угорщини Юзеф Анталь проголосили Декларацію про політичну
співпрацю трьох держав. Після розколу Чехословаччини в 1993 р. до складу
Вишеградської групи вже входило чотири країни [2; 24].
Аналітики діяльності Вишеградської групи вбачають головну мету появи Вишеградської четвірки та співпраці її країн у “подоланні негативних
наслідків комуністичного минулого, творенні спільного бачення та координації зусиль для подальшого взаємовигідного розвою в контексті вступу, а
згодом і членства цих країн у Європейському Союзі та НАТО” [55].
Причину створення Вишеградської групи та її розвиток визначають
також і через ретельний аналіз чинників, з-поміж яких виділяють:
– історичний (спільний спадок Австро-Угорської монархії, потреби
консолідації заради відродження центральноєвропейської тотожності);
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–

політичний (повернення в об’єднану Європу, забезпечення гарантій
незворотності позитивних зрушень та реформ, зміцнення миру,
безпеки і стабільності, розбудови стабільного громадянського суспільства та консолідованої демократії);
– економічний (формування нових ринкових засад конкурентної спроможності регіону в умовах європейської інтеграції та розгортання
процесу глобалізації);
– соціокультурні чинники (відродження центральноєвропейської
ідентичності як основи конкурентної спроможності центральноєвропейського регіону в об’єднаній Європі) [13, c. 24.].
Взаємодія зазначених об’єктивних чинників зумовила заснування Вишеградського блоку та розуміння елітами центральноєвропейських країн
головних завдань новоствореного міжрегіонального об’єднання. Спільності історичного, культурно-освітнього досвіду та географічної близькості,
спільність цілей зовнішньої політики, розвиток вищої освіти дають право
розглядати Вишеградську групу як нероздільне ціле.
Вишеградська група як постійно чинна міжурядова платформа комунікації і співпраці чотирьох центральноєвропейських країн пройшла в своєму
інституційному розвитку три основні умовні етапи.
Перший етап (1991–2003 рр.) пов’язаний зі збереженням власної ідентичності країн регіону та бажанням об’єднати зусилля щодо європейської
та євроатлантичної інтеграції [11, с. 4]. У Вишеградській декларації 1991 року
основними цілями розвитку визначені: “повне відновлення незалежності
держав, демократії та свободи; знищення всіх наявних на той час соціальноекономічних та ідеологічних зв’язків з тоталітарною системою; побудова
парламентських демократій, правових держав, поваги до прав людини;
створення відкритої ринкової економіки; повне залучення до європейської
політичної, економічної, безпекової системи” [46].
Досліджуючи цей процес Є. Кіш виділила у першому періоді ще й
підетапи:
– 1991–1992 роки : виклик часу – саме створення Вишеграду з
об’єднуючою ідеєю – консолідація зусиль країн Центральної Європи на противагу т. зв. можливій радянській загрозі з метою якнайшвидшої євроатлантичної інтеграції;
– 1993 – 1998 роки : втрачені ілюзії – крах ілюзій країн Вишеградської
четвірки щодо швидкої, майже автоматичної європейської інтеграції
їхніх країн; наявність проблем внутрішніх системних трансформацій
дає жливість виокремити цей період як період стагнації регіональної
Вишеградської співпраці з 1993 року фактично до 1999 року;
– 1998–1999 роки : відродження Вишеграду – активізація та посилення
регіональної кооперації, економічної співпраці; відбувається інтен-
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сифікація атлантичної інтеграції країн Вишеградської четвірки. Запрошення Словаччини до активної співпраці в рамках Вишеграду
визначило і реорганізацію В 4 за умов атлантичної інтеграції цих
країн;
– 2000–2004 роки : на порозі Євросоюзу – активізація дій країн Вишеградської четвірки у виконанні умов щодо їхнього членства в Євросоюзі; динамізм системної трансформації в кожній з країн В 4. Це
період “принципово важливого етапу у розвитку Вишеградського
об’єднання як виконання мети країн Вишеграду, набуття чотирма
країнами повноправного євроатлантичного членства в Європейському Союзі та НАТО” [8, c. 260–261].
На другому етапі (2004–2013 рр.) продовжувалися пошуки та позиціонування нової ролі В 4 та форм регіональної співпраці країн-членів з іншими
країнами [11, с. 4–5].
У 2004 р. у м. Кромержиж була підписана Декларація прем’єр-міністрів
Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини про співпрацю Вишеградської
групи після вступу у Європейський Союз. Цей документ став доказом продовження співпраці країн В 4 як членів ЄС і НАТО. Згідно з Декларацією
співпраця мала відбутися шляхом зустрічей на вищому рівні (не менше
двох разів протягом року), координували її головуюча країна. Крім цього,
раз на рік відбувалися неофіційні зустрічі на вищому рівні [45]. У Декларації також чітко зафіксований зовнішній вектор діяльності групи: сприяти
процесу розширення Європейського Союзу, готовність надавати допомогу
країнам, що прагнуть членства в ЄС, формувати та імплементувати зовнішню політику ЄС щодо відношення країн Східної та Південно-Східної
Європи. Вишеградська група погодилася на посилення співпраці з найближчими партнерами в регіоні Центральної Європи, а також на взаємодію
за окремими напрямами спільних інтересів у ширшому регіоні з третіми
країнами, їхнім об’єднаннями та міжнародними організаціями [45]. Така
зовнішньополітична позиція сприяла розширенню застосування формату
В4+ як інструмента співпраці з третіми країнами, в т. ч. і сусідами зі Східної
та Південно-Східної Європи. На саміти голів держав та урядів і на міністерські консультації запрошували представників інших країн ЄС, партнерів
та сусідів, що давало змогу формувати більш широкі коаліції щодо нових
ініціатив чи реалізації спільних проектів. Традиційними форматами стали:
В4+ країни Північної Європи та Балтії (В4+8), В4+ ФРН, В4+ Великобританія,
В4+ країни Бенілюксу, В4+ Франція та Німеччина, В4+ Японія, В4+ Україна
[11, с. 6].
Третій період розвитку Вишеградської групи – з 2014 року і дотепер
пов’язаний з появою в регіоні чинників зовнішнього та внутрішнього характеру, що безпосередньо впливають на форми та напрями співпраці. До
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прикладу, в 2014 році агресія Росії проти України дала можливість групі
солідаризуватись з Україною та надавати підтримку Києву не лише на рівні
спільних заяв і декларацій, але і конкретними кроками щодо підтримки
процесу реформ та українських військовиків [11, с. 6.].
За весь період формування В 4 накопичилося достатньо досвіду щодо
реалізації освітніх тенденцій. У педагогічній літературі країн Вишеградської
групи тенденції в освіті розглядають як сучасні тренди. У часи швидких та
не завжди передбачуваних змін, коли кожну подію можна розглядати як
прорив, виникає необхідність досліджувати перетворення сучасного світу,
шукати закономірності у цих перетвореннях. Саме їх зазвичай називають
трендами. Трендову тенденцію ототожнюють зі зміною способу мислення
чи дії окремих осіб або громад. Безумовно, ця тенденція означає якісну
зміну між тим, що було і тим, що буде, зміну, що впливає на певну частину
населення, перетворює її нинішній погляд на реальність [60 s. 8].
З тенденціями в освіті як освітніми трендами, якісними змінами напрямів розвитку освіти безпосередньо пов’язані тенденції професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей, які будемо визначати як
загальні, так і провідні тенденції. Загальними вважаємо такі тенденції, які
характерні для країн Вишеградської групи впродовж усіх етапів розвитку
вищої освіти країн-учасниць, проте їхній прояв пов’язаний з розвитком усієї
європейської вищої освіти. Аналізуючи правові документи розвитку вищої
освіти країн Вишеградської групи, магістерські програми підготовки філологів, виокремлюємо спільні загальні тенденції: 1) гармонізація структури
й узгодження всіх складових системи вищої освіти відповідно до постанов
ЄС, Болонської реформи та законів Про освіту країн В 4; 2) введення ступеневої освіти, розроблення та введення нових стандартів і освітніх програм
магістрів; 3) зорієнтованість діяльності вищих навчальних закладів на задоволення потреб ринку праці і вимог сучасного суспільства країн В 4 [20].
Провідними тенденціями вважатимемо тенденції, які є визначальними
на певному етапі розвитку вищої освіти, які характеризуються стабільністю
й стійкістю впродовж цього етапу, але не проявляються на наступних історичних етапах. Відповідно до кожного етапу розвитку вищої освіти країн
Вишеградської групи провідні тенденції можуть бути, як спільними, так і
відмінними [20].
Аналіз нормативно-правових баз, довгострокових планів розвитку університетів країн Вишеградської групи, стандартів, змісту підготовки, магістерських програм, а також методів, засобів, організаційних форм навчання дав
підстави виокремити провідні тенденції професійної підготовки магістрів
філологічних спеціальностей. Тенденцію розглядаємо як напрям розвитку
вищої освіти країн Вишеградської групи, що ототожнюється з лінією руху,
спрямованою на еволюцію. Всі освітні тенденції, в залежно від часу їхньої
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дії, можна поділити на короткострокові та довгострокові. Реалізація таких
тенденцій простежується у положеннях ЄС, законах Про освіту, стратегіях
розвитку університетів тощо [20].
Провідні освітні тенденції також класифікуємо відповідно до напряму
їхньої дії. У такому випадку до першої групи необхідно віднести ті тенденції
у підготовці магістрів-філологів, які пов’язані зі змінами під впливом положень, документів Європейського Cоюзу та Болонської реформи. Другою
групою вважатимемо тенденції, які виникли у процесі формування Вишеградської групи в освіті Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини. Ці дві
групи є спільні у підготовці магістрів-філологів. Оскільки кожна країна
Вишеградської групи у процесі розвитку освіти намагається зберегти свою
ідентичність, потрібно враховувати ще й відмінні тенденції. Їх вважаємо концептуальними тенденціями професійної підготовки магістрів філологічних
спеціальностей. Концептуальніі тенденції у підготовці магістрів-філологів
віднесемо до третьої групи.
Безумовно, тенденції в освіті мають свої форми прояву та популяризації.
Насамперед вони сформовані під впливом постанов Євросоюзу, держав
учасниць В 4, Міжнародного Вишеградського фонду, документів Болонської
реформи, законів про освіту, доктрин, довгострокових планів розвитку
країни та закладів освіти. Важливими формами, які сприяють просуванню
тенденцій в освіті, є саміти голів держав В 4 та урядів, міністерські консультації, неофіційні зустрічі на високому рівні, міжнародні конференції,
круглі столи тощо, головними завданнями яких є поширення інформації
про діяльність В 4 [20].
Розглянемо першу групу тенденцій. Приєднання до Європейського Союзу Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини сприяло появі та поширенню
в освіті цих країн загальних європейських тенденцій. Важливою є думка
чеської дослідниці К. Влчкової (Kateřina Vlčková), яка підкреслює у статті
“Характеристика та тенденції освіти і навчання в країнах ЄС”, що для країн
ЄС загальними для розвитку освіти є лише певні рекомендації, декларації
та спільні корективи (наприклад, взаємне визнання кваліфікацій). В майбутньому, ймовірно, ще довго не буде існувати єдиної освітньої політики.
Однак, в інших областях європейської політики відбуваються зміни, що
впливають на уніфікування основних бар’єрів – спільних пріоритетів та
принципів в освіті, таких як: принцип шансу, мультикультуралізму, європейського виміру, демократії, субсидіарності, працевлаштування, європейської багатомовності (полікультурності); інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ), екологічної освіти, освіти для активного європейського
громадянства, сприяння соціальній згуртованості тощо. Так К. Влчкова
наголошує на тенденції взаємного визнання кваліфікацій, яка “працює”
тривалий час. Також К. Влчкова вважає, що бажання познайомитися та
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надихнути один одного сприятиме інтенсивності мобільності. Дослідниця
відмічає, що також спільними зусиллями освітньої політики ЄС можна
вважати поточні результати проведення порівняльних міжнародних досліджень [39, s.1].
Створення єдиного виміру в освіті (European Dimensions in Education)
дає змогу об’єднати системи підготовки філологів у країнах європейської
співдружності за умови збереження й розвитку їхньої національної ідентичності. Підготовка філологів-магістрів у Європі відбувається в умовах
унітарної та бінарної систем. До унітарної системи вищої освіти відносять
університети – головний тип вищих навчальних закладів, програми яких
надають можливість філологу здобути дипломи всіх рівнів. Бінарну, або
подвійну, систему вищої освіти поділяють на загальну класичну університетську освіту з поєднанням вищої освіти й дослідницької діяльності
(тип А) та професійно зорієнтовану вищу освіту з прикладними дослідженням або без них (тип В) [23, с. 142-143].
Під керівництвом Європейської асоціації Університетів були проведені
опитування закладів щодо тенденцій розвитку вищої освіти. Головною метою опитування – Trends 2015 став аналіз інформації від університетів про
зміни, які відбулися в європейській вищій освіті за останні п’ять років щодо
навчання та викладання. Вся інформація відображена у анкетах студентів
(більше 10 мільйонів), яку надав 451 навчальний заклад з 46 європейських
країн. В цьому опитуванні також взяли участь університети країн Вишеградської групи: 30 закладів Польщі, 16 Чехії, 9 Словаччини, 7 Угорщини, а
також сім вищих закладів України [59, s.12].
У результатах дослідження Trends 2015 року враховувані опитування
Trends 2010, як останнього звіту щодо тенденцій в освіті Європи. Головними тенденціями європейської освіти за 1999–2009 рр. були названі значні
зміни у національній політиці, що вплинули на сферу інституційної автономії, фінансування і гарантію якості вищих навчальних закладів. Ці зміни
пов’язані також із започаткуванням Болонської реформи, що зумовила
до впровадження три-циклової ступеневої освіти, системи кредитів ECTS,
розроблення спільних підходів до додатків дипломів випускників з метою
покращення мобільності студентів. Отже, тенденціями першого десятиліття 21 століття вважають спільні реформи, пов’язані з суттєвими змінами
у навчанні та викладанні в європейських освітніх закладах, які підписали
Болонську декларацію, зосередилися на започаткуванні європейської вищої
освіти (EHEA) у 2010 році.
Можна виділити провідні тенденції в освіті 1999–2010 рр.:
– навчання зорієнтоване на студента, підготовка випускника з урахуванням його конкурентоспроможності на ринку праці;
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–

розроблення та впровадження ефективних стратегій інтернаціоналізації вищої освіти з розглядом переваг, наслідків та ризиків, які
включають витрати та стабільність, відображають належний баланс
між співпрацею та конкуренцією з іншими університетами.
У процесі проведення дослідження Trends 2015 намагалися з’ясувати,
як змінювалися пріоритети у навчанні та викладанні, як відбувався перехід на навчання, зорієнтоване на студента; як відбувалася ця зміна за підтримки національної та інституційної політики та інших заходів у Європі
(наприклад, фінансування, процедури внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості); які можна зробити висновки щодо майбутніх пріоритетів
Болонського процесу тощо. Результати дослідження засвідчили переваги
як інтернаціоналізації, так і впровадження Інформаційно-Комп’ютерних
Технологій (ІКТ) у процес розвитку та вдосконалення навчання та викладання. Респонденти також зазначили, що якість навчання та викладання
покращили завдяки мобільності студентів та працівників, а розвиток ІКТ
сприяв підвищенню навчання та ефективності роботи студентів в аудиторії.
Проте результати цих тенденцій засвідчують і незначні відмінності щодо
використання інструментів ІКТ у вищих освітніх закладах (чи підтримували
ІКТ, чи ні), щодо конкретних педагогічних інновацій, пілотованих на рівні
кафедр і факультетів. Оскільки в європейських закладах вищої освіти чинний децентралізований спосіб впровадження інновацій, зумовлений браком центрального керування або навмисно призначений для пілотування в
окремих закладах, уведення інновацій у викладанні важливе лише для 57%
закладів. Більше половини установ беруть до уваги досягнення в дослідженні
та вимоги роботодавців і професійних асоціацій щодо необхідності перегляду своїх навчальних планів [59, s.12].
Отже, впродовж 2000–2015 років у Європі були проведені основні реформи як частина програми Болонського процесу. Ключовим питанням
цих змін залишається покращення якості навчання та викладання. Суттєві
зміни у навчальному процесі вищих освітніх закладів все частіше пов’язують
з цифровізацією (електронне навчання), інтернаціоналізацією, дослідницькою та інноваційною спроможністю, що залежить від конкретної країни
та закладу, впливу на них економічної і фінансової кризи. Щоб довести доцільність цих нововведень, була проведена посилена перевірка результатів
навчання, матеріальної бази підготовки студентів, переглянуті та змінені
навчальні програми, а також положення щодо підготовки педагогічного
персоналу, особливо його здатності стимулювати та підтримувати інновації в навчанні та викладанні [59, s. 69]. Результатом цього процесу перед
закладами вищої освіти постали завдання, які потрібно було розв’язувати:
1. Навчання впродовж життя для всіх громадян. Відправною точкою є
співпраця всіх рівнів освіти для забезпечення підготовки до вищої освіти.
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Найбільш ефективними університетами є ті, які пропонують повний
спектр допомоги студентам, скоординовані служби підтримки студентів,
залучення їх до участі в управлінні, волонтерської діяльності тощо. Тоді,
як навчання впродовж життя часто пропонується як платна послуга, що
зростає, тенденція до електронного (дистанційного) та змішаного навчання
може сприяти студентам обрати зручні для них форми.
2. Навчання зорієнтоване на студента, підготовка випускників до ринку
праці та забезпечення студентів робочими місцями засвідчує важливість
стимулювання активного навчання та збільшення використання ІКТ в університетах. Також очікується, що вплив ІКТ на навчання, ймовірно, буде значним так само, як змішані форми навчання і вплив руху “Відкрита освіта”.
3. Розроблення та впровадження ефективних стратегій інтернаціоналізації. Оскільки з плином часу мобільність студентів і співробітників стає
стратегічним і інтегрованим елементом інтернаціоналізації, університет
“усвідомлює” свій вплив і стратегічний потенціал як для викладання, так
і для досліджень. Інтернаціоналізація також сприймається як механізм
підготовки студентів до громадянства в умовах глобалізації та розвитку
партнерства та досліджень. ІКТ, ймовірно, також відіграватимуть більш
важливу роль у майбутньому [59, s. 95–96].
Зазначимо, кожна країна реалізує програму академічної мобільності відповідно до національних відмінностей, характеру діяльності міжнародних
інституцій, які координують ці програми, а також статистичних і текстових
даних інформаційних баз UNESCO (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization – Організація Об’єднаних Націй з питань освіти,
науки й культури), ������������������������
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ties – статистична агенція Єврокомісії), EURYDICE (дослідницька мережа
європейських освітніх систем та європейської освітньої політики Евридика).
Згідно з даними DAAD (Deutcher Akademischer Austaushdienst – Німецька
служба академічних обмінів) за рівнем готовності до здійснення програм
мобільності країни були поділені на три групи. Такий розподіл залежав
від стану переходу освіти на двоступеневу систему: країни, в яких процес
трансформації було завершено (Італія, Нідерланди, Норвегія, Великобританія); країни, в яких процес трансформації тривав (Австрія, Німеччина,
Польща і Швейцарія); країни, в яких процес трансформації лише розпочався (Угорщина, Іспанія) [9, с. 13].
Отже, розглянуті завдання задовільняють загальним тенденціям розвитку вищої освіти у країнах В 4 на період з 2000 по 2015 рр. Тому всі тенденції
визначені у Trends 2010, Trends 2015, потрібно вважати довгостроковими,
оскільки вони пов’язані з результатами підготовки випускників в університетах, що є тривалим процесом. Очевидно, що виділені європейські освітні
тенденції впливають на підготовку магістрів філологічних спеціальностей.
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У програмному документі “Європа-2020 – Стратегія розумного, сталого
та всеосяжного зростання”, який було прийнято країнами Євросоюзу, прописані прогресивні світові та європейські тенденції розвитку вищої освіти. Їх
також необхідно віднести до довгострокових провідних освітніх тенденцій,
які впливають на підготовку магістрів-філологів:
– розбудова єдиного наукового освітньо-інноваційного інформаційного простору, де на розумне зростання впливає розвиток науки,
інновацій, покращення якості освіти і розбудова цифрового суспільства, що має стати орієнтиром для формування державної наукової,
інноваційної, освітньої, а також політики інформатизації;
– сприяння створенню співтовариств знань та посилення взаємозв’язків
між освітою, бізнесом, науковими дослідженнями та інноваціями з
використанням електронних інформаційних технологій;
– утвердження парадигми неперервної освіти, тобто освіти впродовж
усього активного працездатного життя людини;
– масштабне поширення “відкритої освіти”, яка дасть змогу передбачати створення відкритих систем професійної освіти без обмеження
віку, які мають супроводжувати людину впродовж усього терміну її
трудової діяльності, сприятимуть постійному розвиткові професійних компетентностей, знань, умінь, культури, поведінки людини;
– інформатизація освіти, що дає можливість широкомасштабно використовувати освітні сервіси Google та Microsoft, сприяє забезпеченню
дистанційної форми освітнього процесу, а також реалізації “відкритої
освіти” шляхом доступу до електронних навчально-методичних матеріалів, лекцій провідних вчених, участі у вебінарах, науково-практичних конференціях, культурних заходах тощо [15, с. 90–116].
Для визначення довгострокових провідних тенденцій в освіті важливе
значення у стратегії відведене флагманській ініціативі “Молодь в дії”, мета
якої полягає в підвищенні продуктивності й привабливості на міжнародному ринку європейських вищих навчальних закладів. Перед освітою до
2020 р. були висунуті завдання, зокрема:
– інтегрування та підвищення мобільності на рівні ЄС університетських та дослідницьких програм (наприклад, “Erasmus”, “Erasmus
Mundus������������������������������������������������������������
”, “��������������������������������������������������������
Tempus��������������������������������������������������
”, “����������������������������������������������
Marie�����������������������������������������
Curie�����������������������������������
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”), та їхній взаємозв’язок з національними програмами та ресурсами;
– пришвидшення модернізації вищої освіти (програм, управління та
фінансування), шляхом встановлення еталонних показників продуктивності університетів та результатів навчання у світовому контексті
[15, с. 100].
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До тенденцій, які активно впроваджують у всіх ланках європейської освіти, віднесемо також формування ЄВО1 – певний стандарт знань про Європу.
Для філологів у програму підготовки вводять дисципліни, які формують
компетенції європейця. Для випускників зі ступенем бакалавра є можливість
навчатися за магістерськими програмами “Східноєвропейські дослідження”,
“Центральноєвропейські дослідження” тощо, які дають можливість розширювати знання з економіки, політики, історії, соціології, культури європейських країн. Спільну тенденцію формування ЄВО як стандарту знань про
Європу виділяємо як важливу для підготовки філологів-магістрів та довготривалу тенденцію, яка має також і індивідуальний підхід у кожній країні В 4.

Формування спільних провідних
освітніх тенденцій у вищій школі
країн Вишеградської групи
Для розвитку вищої освіти України і для змін у підготовці магістів філологічних спеціальностей зокрема важливими є провідні тенденції, які є
спільними для всіх країн-членів В 4. Проаналізуємо освітні тенденцій другої
групи, що впроваджені у вищій освіті Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччині у процес формування Вишеградської групи.
На реформування освіти у країнах Вишеградської групи вплинули внутрішні чинники, які пов’язані зі зміною політичного та економічного устрою
в цьому регіоні, а також світові та загальноєвропейські чинники як наслідок
глобалізації. “Прямі виклики для освіти – це тенденції щодо збільшення
культурної та етнічної різноманітності, конфлікти між різними культурами,
поява ЗМІ та електронної комунікації як визначального чинника культури”
[16, с. 12–13].
Формування єдиної освітньої системи країн учасниць В 4 не змогло не
вплинути на спільні провідні тенденції у професійній підготовці магістрівфілологів. Розглянемо основоположні:
1. Розроблення та впровадження в освіту нових стандартів підготовки
магістрів філологічних спеціальностей.
2. У професійній підготовці магістрів-філологів університетів Вишеградської групи також використовують загальноєвропейські рекомендації з мовної
освіти: вивчення, викладання, оцінювання, що й стало основою підготовки
фахівця зі знанням високого рівня мови за фахом на рівні С1 та другої
1

Це поняття визначають як “європейський вимір в освіті”.
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іноземної мови на рівні В2, який зможе використовувати ці компетенції в
будь-якому секторі суспільства. Випускники мають змогу викладати мову/
літературу/ культуру у навчальних закладах та на курсах підготовки дорослих. Високий рівень підготовки магістрів-філологів дає змогу навчатися у
докторантурі для продовження досліджень у філологічній галузі [51].
3. Зміна та структурування змісту освіти магістрів у програмах підготовки, поділ дисциплін на основні, відповідно до кваліфікації, та дисципліни за
вибором, виділення професійного модуля. Дисципліни всіх блоків поділили
на мовознавчий і літературознавчий цикли, до змісту освіти додають також
культурознавчі та перекладознавчі курси. Для педагогічної спеціалізації
впроваджують дисципліни, які сприяють дидактичній підготовці філолога,
формують знання про навчання у початковій/середній школі.
4. Уточнення професійних компетенцій у нових програмах підготовки
магістрів, відповідно до результатів знань, які подані у дескрипторах: знання, уміння, ставлення, автономія та відповідальність. Сформований єдиний
підхід у програмах підготовки вчителя за філологічними спеціальностями
у початковій та середній школі та програмах педагогічної спеціалізації,
виокремлені предметно-педагогічні (методичні) компетенції.
5. Розширення сфери діяльності випускників згідно з освітньою кваліфікацією магістра-філолога. Надання змоги магістрам-філологам застосовувати отримані знання в закладах державного управління, культури,
працювати перекладачами у міжнародних центрах, видавництвах, ЗМІ, у
сфері туризму, бізнесу, викладати у загальноосвітніх закладах за кваліфікацією випускника та стандартом підготовки.
6. Розроблення й впровадження з метою цифровізації інноваційних
підходів у процес підготовки філологів, сучасних комп’ютерних та онлайн
методик для нових спеціалізацій, які дадуть змогу сформувати інноваційно-інформаційне середовище загалом та компетенції випускника ХХІ ст.
7. В університетах країн Вишеградської групи зроблений акцент на
навчанні, зорієнтованому на студента, стимулюванні активного навчання
та збільшення використання ІКТ в університетах, що сприяє підготовці
випускників до умов сучасного ринку праці та забезпечення їх робочими
місцями. Також очікується збільшення ІКТ у підготовці магістрів, а ще
впровадження змішаних форм навчання та вплив руху “Відкрита освіта”.
8. Розроблення та впровадження ефективних стратегій інтернаціоналізації для покращення мобільності випускників-філологів. В університетах
країн Вишеградської групи розробляють додатки до дипломів, які сприяють
навчанню за програмами обміну студентів, уточнюють програми підготовки
магістрів за обміном, що є стратегічним й інтегрованим елементом інтернаціоналізації та стратегічним потенціалом як для викладання, так і для
розвитку бази досліджень в університеті.
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Тенденції першої групи, які пов’язані з підготовкою магістрів філологічних спеціальностей, на підставі застосування документів ЄC та Болонської
реформи, спостерігаємо і в Україні, оскільки наша освіта активно виконує
завдання Болонського процесу, що поєднує вищу освіту з освітою європейських країн. Ми представили порівняння тенденцій першої групи у таблиці,
проте ми виділили тенденції для України іншим кольором, оскільки наша
країна, на відміну від країн В 4, які з 2011 по 2015 рр. завершили або посилили виконання цих завдань, більшість завдань активізувала у 2017 р. та
продовжує їх виконувати і на сучасному етапі. Тенденції першої групи ми
описали і порівняли у таблиці 1.
Друга група тенденцій підготовки магістрів-філологів під впливом формування Вишеградської групи також наявна у вищій освіті України, вони
є довгостроковими, виконання їхніх завдань потребує значної фінансової
підтримки, якої наша освіта не має. Тому у порівняльній таблиці ми виділили їх різними кольорами (див.: Порівн. таб. 1).

Тенденції розвитку освітніх зв’язків України
та країн Вишеградської групи
Розглянемо особливості співпраці України з країнами В 4 з метою
визначення головних тенденції розвитку освітніх зв’язків, які стосуються
програм підготовки магістрів. Досліджували цю проблему такі науковці:
О. Коваленко, Ю. Пачос, Ж. Тоценко (освітні, наукові та культурні українсько-польські зв’язки); Л. Стрільчук, В. Стрільчук (польсько-українське
транскордонне співробітництво в культурній сфері); І. Ільчук, О. Обухова
(україсько-польське міждержавне співробітництво в євроатлантичному контексті); Р. Корсак (українсько-чеські відносини у транскордонних процесах
Центрально-Східної Європи); А. Матвійчук, Н. Матвійчук, І. Мудрієвська,
Є. Кіш, О. Соскін (співробітництво України з країнами Вишеградської групи); І. Артьомов, Г. Максак, С. Мітряєва, А. Соболев, Т. Сергієнко, А. Тернавська, Л. Чекаленко (роль Вишеградської групи у процесі євроінтеграції
України); С. Зуб, Т. Жуковська, С. Іщик, Я. Турчин (особливості партнерства
між Україною і Вишеградською четвіркою ) та ін. Поява Вишеградської групи та її членство з 2004 р. у ЄС привнесла нову “форму обміну досвідом та
вироблення спільної позиції у важливих питаннях і для регіону ЄС. Окрім
європейських питань, співпраця в рамках В4 ґрунтувалася передусім на
зміцненні стабільності в Центральній Європі, обміні інформацією, популяризацією культурної спадщини, а також співпраці в галузі культури, науки,
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освіти та молодіжного обміну. Пріоритетними галузями співпраці була
також розбудова транспортної інфраструктури та зміцнення енергетичної
безпеки у регіоні” [25, с. 81].
Від проблем, які стосуються Центральної Європи, Вишеградська четвірка на сучасному етапі перейшла до співпраці зі своїми східними сусідами.
Вишеградська група активно підтримує подальше розширення ЄС, а також
питання, які безпосередньо пов’язані з поглибленою та конструктивною
співпрацею держав Групи в рамках самого Євросоюзу [25, с. 81]. Важливим є те, що країни Вишеградської групи не обмежуються співпрацею
лише в рамках своєї структури. Модель V4+ є відкритою, що надає змогу
кооперування з іншими європейськими партнерами. Модель такої співпраці розпочата з країнами Балтії, Румунією, Болгарією та Україною. “Для
України партнерство з державами V4 є природним напрямом розбудови
інтеграційної політики. З огляду на подібність історичних передумов, акцесійні приготування держав Вишеградської групи можуть стати цінним
емпіричним матеріалом для України. Важливо, що інтерес у багатоплановій
співпраці між нашими державами є обопільним” [25, с. 81].
Аналіз документів, наукових праць про відносини України з країнами
Вишеградської четвірки дає підстави стверджувати про фундаментальне значення цих відносин. Так дослідник І. Артьомов пікреслює, що “підтримка та
авторитет об’єднання для просування євроінтеграційних прагнень України
перетворилися на цінне джерело запозичення корисного досвіду”, оскільки,
“по-перше, три з чотирьох країн Вишеградського об’єднання є сусідніми
для України державами, з якими вона мала історично дружні відносини”;
“по-друге, всі чотири країни стали прикладом успішного набуття членства
в ЄС, а відтак підтримка та авторитет об’єдання для просування євроінтеграційних прагнень україни перетворилися на цінне джерело запозичення
корисного досвіду”[1, с. 227].
Співпраця з Україною розвивалася як у двосторонньому рівні, так й у
форматі В 4+. Проте імпульсом для більш ґрунтовної співпраці можна вважати взаємодію в деяких сферах України з Вишеградською групою вже в
1998 році, після вступу країн В 4 до Європейського Союзу. Згодом співпраця
була підкріплена політичними змінами в Україні взимку 2004 р. “Відомо, що
єврорегіональний рівень інтеграції ґрунтується на спільності територіальних
кордонів держав, на схожих шляхах історичного розвитку і доповнюються
природним, економічним, транспортно-комунікаційним, науково-технічним потенціалом, спільністю економічних проблем, зовнішньополітичних
та геополітичних інтересів” [1, с. 228]. Єврорегіональне співробітництво
країн Вишеградської четвірки й України активізується у багатьох напрямах.
У реалізації єврорегіональної співпраці дослідники виділяють чотири рівні:
міжнародний, державний, регіональний і місцевий [4, с. 70].
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Фонд як міжнародну організацію заснували в 2000 р. уряди країн Вишеградської групи – Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини для сприяння
регіональної співпраці у Вишеградському регіоні. Метою Міжнародного
Вишеградського Фонду (МВФ) є сприяння розвитку співпраці між країнами
В 4 та їхніми сусідами через підтримку спільних культурних, наукових та
освітніх проектів, молодіжних обмінів, міжнародного партнерства, туризму.
Так само, як між регіонами В 4, Фонд співпрацює з іншими країнами, особливо Західними Балканами та Східними партнерами. Фонд отримує 8 млн євро
завдяки грантам, стипендіям та діяльності митців, також він щорічно забезпечується рівнозначними внесками всіх В 4 країн. Інші країни (Канада,
Німеччина, Нідерланди, Південна Корея, Швеція, Швейцарія, Сполучені
Штати) надають 6 млн євро через різні схеми грантів, якими керує Фонд з
2012 р. [59].
Програми-гранти МВФ можна розподілити на чотири групи: малі, стандартні, стратегічні, гранти для університетських студій; стипендії, гранти для
художників і програма “Вишеград–4 Східне партнерство”. Малі та стандартні гранти підтримують проекти співробітництва між суб’єктами членами
В 4 в галузі культури, науки, освіти, транскордонної співпраці та ін. Різниця
між цими грантами залежить лише від суми фінансового внеску, який не
може бути більшим ніж 70% від загальної вартості проекту [20, с.194–204].
Стратегічні гранти надають на більш тривалий термін, вони мають задовільняти хоча б одному з пріоритетів, які визначає щорічна конференція
міністрів країн В 4. У 2008 р. була заснована програма Visegrad+, яка фінансує
проекти підтримки демократичних і трансформаційних процесів у країнах Східної Європи, Південного Кавказу та Західних Балкан. Також були
реалізовані проекти, пов’язані з Республікою Білорусь, Сербією та Грузією.
Вишеградський грант для університетських студій призначений для
створення курсів, які пов’язані з питаннями, що стосуються країн Вишеградської групи. Стипендіальні гранти також надають тим студентам, які
зацікавлені в навчанні в інших університетах за умови дотримання необхідних вимог [20, с. 194–204].
У 2011 р. за час чеського головування була впроваджена програма “Вишеград 4 Східне партнерство” (Visegrád 4 Eastern Partnership). Головною
метою цієї програми є підтримка проектів, які сприяють демократизації,
трансформуванню та розвитку співробітництва з країнами Східного партнерства [59].
Співпраця між країнами В 4 та Україною має вже понад 20-річний досвід. “Показовою для наслідування є співпраця між Україною та країнами
Вишeградської четвірки в гуманітарній сфері, а саме: в рамках діяльності
Міжнародного Вишеградського Фонду, керівництво якого розробило низку
програм, призначених для країн Східної Європи (зокрема, для України,

22

ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ-ФІЛОЛОГІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ
КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ: ВИКЛИКИ, ТРАДИЦІЇ, ДОСВІД

Білорусі і Росії). Програми Фонду діють на території України з 2005 р. у
двох напрямах” [12, с. 16]. Українські організації та установи мають спільні
проекти з організаціями країн-учасниць Вишeградської четвірки. Першим
таким проектом став проект “Партнерство малих міст України та малих міст
країн Вишеградської групи” у 2006–2007 роках [12, с. 16.]. А ще студенти,
аспіранти, науковці для навчання або наукового стажування у ЗВО однієї з
країн Вишeградської четвірки можуть брати участь у стипендіальних програмах Фонду [12, с. 18].
Міжнародний Вишеградський фонд, який фінансують уряди ЧР, ПР,
СР, Угорщини, з 2005 р. реалізує проекти на підтримку громадянського
суспільства в Україні. Стипендіальні програми МВФ – це один з напрямів
співпраці України з країнами Вишеградської групи. Про активну взаємодію
між Україною та країнами В 4 у науковій сфері свідчить статистика отримання стипендій українцями. Порівняємо кількість стипендій, отриманих
громадянами України та Білорусі (стипендіальні програми поширюють у
Білорусі з 2004 р.) [62]. Упродовж 2005–2012 рр. 417 українських студентів,
науковців отримали стипендії. Якщо порівняти з Республікою Білорусь, за
2004–2012 рр. стипендії отримало 154 представники. Це у 2,7 раза менше,
ніж виділено Україні. Україна також займала перше місце за участю в стипендіальних програмах для держав, які не є членами В 4. Вишеградський
Фонд щороку публікує річні звіти своєї діяльності. Згідно з даними звіту
за 2012 р. частка бюджету, яку виділили Україні за період 2005–2012 рр.,
становила 4,73 %, або 2 222 686 євро [14, с. 158].
Частка бюджету Міжнародного Вишеградського фонду (МВФ) для
країн “Східного партнерства” за період 2004–2012 рр. становила 9 % або
4 553 426 євро. Тобто Україні виділено суму коштів, яка майже дорівнює
сумі, виділених п’ятьом іншим країнам “Східного партнерства”. За період
2000–2012 рр. згідно з даними МВФ сума 2 222 686 євро є найбільшою, що
призначена для держави, яка не входить у В 4. Сьогодні Фонд співпрацює
з 25 державами, які не є її членами [14, с. 158].
У рамках Visegrad University Studies Grants (VUSG) Фонд підтримував
запровадження у вищих освітніх закладах нових навчальних програм, які
спрямовані на розв’язок питань, що пов’язані з країнами Вишеградської
групи. В Україні ці гранти виграли Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича (2008) та Донецький державний університет управління (2010). На стипендії громадянам України та проектам, реалізованим
в Україні, МВФ щорічно з 2005 р. виділяв близько 5 % свого бюджету, а це
найбільше зі всіх країн, які не є членами Вишеградської групи. У 2009 році
загальний бюджет Фонду був збільшений на 6 млн євро. Рішенням голів урядів країн В 4 від червня 2011 р. з 2012 р. було додано мільйон євро,
призначений на програми в країнах Східного партнерства в рамках нової
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програми “Visegrad4EaP”. Від свого заснування у 2000 році Міжнародний
Вишеградський фонд надав підтримку більш як 3 000 проектів та понад
1 000 стипендій (до кінця 2010 р.) [27; 62]. Фінансова підтримка Вишеградського Фонду, ініціативи наукових центрів та неурядових асоціацій зовнішньої політики сприяли реалізації проектів щодо розвитку співробітництва
між Україною і країнами ЄС, зокрема ЦСЄ та в рамах В 4 і КЄ. За понад
20-річну діяльність Вишеградська група провела низку міжнародних симпозіумів, конференцій, семінарів і круглих столів експертів з проблематики:
“Україна та Вишеградська четвірка: на шляху взаємовигідних відносин”,
“Словаччина – Україна: напередодні введення візового режиму”, “Роль
Карпатського єврорегіону у зміцненні безпеки і стабільності в Центральній
і Східній Європі”, “Безпосереднє сусідство України з ЄС: закриті кордони
чи нові імпульси до співпраці?” [2; 21, с. 46–47; 27].
Протягом 2013–2016 рр. допомога МВФ значно зменшилася. У звітах
за 2013 р. та 2014 р. не зазначені малі гранти для української культури
та освіти загалом, проте наголосимо, що підтримали освітню програму
Інституту Сілезії (м. Катовіце, Польща) “Формальна та неформальна медіаосвіта у країнах Вишеградської четвірки” (5 154 €), а також V Літню школу
(м. Будапешт, Угорщина): “На шляху до посилення ролі Центрального
європейського об’єднання у майбутньому Європи”, мета якої популяризація діяльності Вишеградської групи. З Фонду на Школу політики було виділено 6 000 €. Зазначимо також і про грант 2014 р. “В 4 і Україна – назустріч
спільним стратегіям”, програму якого розробляв Інститут фундації країн
Східної Європи (м. Варшава, 6 000 €). Ця програма засвідчує інтерес країн
В 4 до України, її розвитку в умовах АТО [62].
У 2015 р. Україна отримала два малі гранти : Громадська Організація
(ГО) Quadrivium м. Чернівці “Від натхнення до впровадження: процес
европеїзації в Україні” (5 875 €) та Національний юридичний університет ім.
Я. Мудрого (м. Київ) “Інтернаціональна безпека як частина нашої безпеки
у Східній Європі” (3 840 €). Були також виділені гранти на програму “6-й
Європейський майстер клас з редагування” (6 000 €) для Академії перфоменсу (факультет фільмознавства та телебачення, м. Братислава, Словаччина); “STRATAGEM гра на рівні В 4”  Єзуїтський коледж Святого Ігнатія
( м. Будапешт) (4 800 €); 2-а В 4 Конференція громадського здоров’я “Здоров’я
для громадськості, громадськість для здоров’я”, Фонд для сприяння науки
і освіти TYGIL, м. Люблін (Польща) [62].
У березні 2016 р. МВФ виділив Національній академії правових наук
України грант 6 000 євро на розроблення програми “Конституційна реформа місцевого управління в Україні: уроки країн В 4”. Грант у сумі 5 955 €
отримав і Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за програму “Школа і клініка юридичної освіти: В 4+ Україна” [62].
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У 2017 р. МВФ одночасно з програмами економічного розвитку впроваджували і програми для освіти України. Так, Фонд виділив 6 000 € Національному юридичному університету ім. Я. Мудрого на проект “Відповідальність
за права бізнесменів: досвід країн В4 та Балтії для України”; Київському
університету ім. Б. Грінченка – 13 000 € на проект “Зміни у компетентностях
викладача вищої школи”; для неурядової громадської організації «Ресурсниий та інформаційний центр “Громади Вінницького регіону”» – 30 915 €
на проект “Освітні системи менеджерів місцевих громад: досвід країн В 4
для України” [62].
У 2018 р. МВФ надав Україні на культурно-освітні проекти 102 267 €.
З-поміж освітніх програм виокремимо грант на суму 10 000 €, який отримав Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого на проект “Бізнес і права людини: правові рамки (курікулум для студентів-юристів)”. ГО
Пермакультура в Україні на проект “Мережа демонстративно освітнього
центру пермакультури для Вишеградських країн та України” також отримала 6 852 €. У цьому ж році МВФ виділив гранти і на соціально-культурні
програми: «Міжнародному центру політичних досліджень» для проекту
“Україна та країни В 4: сприяння кращому розумінню” – 12 664 €; неурядовій ГО “Інститут креативного міста” на програму “Вишеград, дизайн &
співавторство: фестиваль & жива лабораторія міської культури у творчих
практиках” – 18 175 €; 54 576 € отримав Центр досліджень визвольного руху
на проект “Деконструкція. Роль медіа у посттоталітарному суспільстві”. Загалом у 2015–2018 рр. на освітні та соціокультурні програми без урахування
стипендій на навчання студентів для України було виділено 173 852 € [62].
Ретельний аналіз співпраці нашої держави в рамках формату “Вишеград
плюс” надає змогу дослідникам виділити пріоритетні напрями у гуманітарній сфері в майбутній діяльності:
– залучати українську молодь до спільних проектів і процесів через
утворення на території України філій або освітянських центрів із підготовки майбутніх фахівців з євроінтеграційних питань, що значно
скоротило би витрати на утримання подібних інституцій у країнах
V 4 і дало змогу учнівській молоді з віддалених регіонів нашої країни
[28, с. 98];
– відкрити для партнерів агенств молодіжні та освітні програми, програми культурного обміну тощо [22, с. 120];
– ініціювати створення державної комісії з метою аналізу та моніторингу стану справ із працевлаштуванням українських науковців,
які пройшли навчання чи стажування через Вишеградський фонд,
для недопущення масової еміграції висококваліфікованих кадрів за
кордон [6, с. 31];
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–

вжити заходи, “спрямовані на пом’якшення етнічних, історичних чи
культурних суперечностей, які склалися між країнами ЦентральноСхідної Європи. У цьому разі ефективним є інструмент використання різноманітних гуманітарних та освітніх проектів, що дають змогу
сформувати певну центральноєвропейську ментальність, частиною
якої має стати й Україна” [26, с. 150];
– поширювати через ЗМІ інформацію про результати співпраці між
Україною та країнами В4 у різних сферах з метою формування позитивного іміджу як України в Європі, так і країн Вишеградської
четвірки в українському суспільстві, а також ознайомлювати зацікавлених осіб із перспективами співробітництва з В 4 [7, с. 217].
Отже, Вишеградську групу на сучасному етапі можна вважати одним із
найуспішніших проектів регіональної інтеграції, який сприяє стабільності
як в регіоні Центрально-Східної Європи, так і на континенті. Співпраця між
Україною та країнами Вишеградської четвірки є успішною в політичній,
військовій, соціально-культурній сферах.
Можна спостерігати тенденції розвитку освітніх зв’язків України з країнами В 4 у двох напрямах. По-перше, співпраця відбувається через участь
ЗВО, неурядових Громадских Організацій України у програмах малих грантів МВФ; по-друге, молодь активно долучається до стипендіальних програм
для навчання у провідних університетах Чехії, Польщі, Угорщини та Словаччини. У подальшому співпраця країн Вишеградської групи та України
може набути ще більшої ваги, якщо будуть враховані пріоритетні напрями
у культурній та освітній сферах [20, с. 194–204].

Концептуальні тенденції
розвитку вищої освіти країн В 4
У процесі розвитку кожна з країн, підготовку філологів-магістрів в університетах якої ми досліджуємо, формувала свою освіту як член Європейського Союзу та як учасниця Вишеградської четвірки. Дослідники підкреслюють, що “освітні реформи в Польщі, Чехії, Словаччині та Угорщині
базуються на оновленому й модернізованому відповідно до потреб сучасного
етапу розвитку громадянського суспільства законодавчому полі, яке, хоч і
не є абсолютно досконалим, але спроможне забезпечити оптимізацію навчально-виховних процесів сучасної школи та її перспективний розвиток”
[16, с. 13]. Отже, така підтримка на законодавчому рівні сприяє розвитку
освіти країни, збереженню її традицій.
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Потрібно уточнити тенденції, які є ідентичними, а тому важливими
для освіти кожної країни Вишеградської групи. Підтвердженням такого
підходу є думка дослідниці К. Влчкової, що у повному розумінні не має
поняття “європейська освітня політика”, є лише освітня політика окремих
країн ЄС, оскільки кожна країна-учасниця має свою освітню політику [39,
s. 1]. Погоджуємося з нею і вважаємо, що головною тенденцією для всіх
країн В 4 є тенденція збереження національної мови, літератури, культури у
процесі реформування та виконання соціально-економічних завдань ЄС.
На цьому й було акцентовано при об’єднанні у В 4 та сформульовано мету
як надзавдання – розвиток та збереження національної культури кожної
держави-учасниці. Доказом чинності цієї тенденції стало розроблення та
удосконалення в університетах освітніх програм підготовки магістрів-філологів рідної мови/літератури/культури, мови/культури етнічних меншин,
які населяють країну, для надання їм допомоги та організування дозвілля.
Аналіз освітніх програм, у яких зазначено умови формування компетенцій
у процесі підготовки вчителя мови/культури етнічних меншин, надають
право стверджувати про ретельний підхід до такої підготовки [42, с. 15-124;
43, с.138-142]. Переклад програм поданий у третьому розділі посібника.
Для підготовки українського філолога, вчителя української мови та літератури важливо врахувати досвід збереження національних традицій у
представників нашого народу, які проживають на території інших держав.
Для цього необхідно :
– розробити програми бакалаврської/магістерської підготовки вчителя української мови і культури та української мови і культури
національних меншин;
– звернути увагу на формування професійних компетентностей, які
давали би змогу випускнику працювати вчителем у школах національних меншин, а також брати участь в організуванні дозвілля
національних громад;
– філологічним факультетам університетів спільно з МОН на законадавчому рівні підготувати документи, які давали б змогу відкривати
українські школи, сприяли діяльності українських меншин в інших
країнах.
Виділимо інші тенденції третьої групи, оскільки вони становлять основу
підготовки магістрів філологічних спеціальностей і є тим досвідом, який вважаємо необхідним для вивчення та впровадження в практику університетів
України.
Польща раніше від інших країн Вишеградської групи розпочала освітні реформи. Реформи 1990-х років дали можливість вдосконалити якість
освіти та підготувати кваліфікованих випускників, урахували cтрімке збільшення молоді у закладах вищої освіти. У Законі про вищу школу (1990)
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університетам країни дали змогу самостійно визначати структури вибору
навчальних програм та тематичних планів. У підготовку магістрів-філологів
впроваджують сучасні технології, у навчально-виховному процесі формують
суб’єктно-суб’єктні взаємини, що сприяє зміні ролі викладача/учителя/вихователя з ментора на фасилітатора, радника, консультанта, тренера і т. д.
Це потребувало розширення змісту підготовки і дисциплін психолого-педагогічного циклу, оскільки у професійній діяльності вчителя реалізуються не
тільки спеціальні, предметні знання, але й сучасні знання у галузі педагогіки
і психології, дидактики, технології навчання і виховання.
Нові суспільно-економічні виклики, вступ до ЄС, Болонська реформа
поставили перед польською освітою нові цілі, що зазначені у законі про
вищу освіту і науку Польщі (2018 р.), у стратегіях розвитку вищої освіти
Польщі до 2010 року та 2020 року. У ході реформування вищої освіти були
виявлені прогалини, які необхідно було подолати у процесі виконання
нових завдань, поставлених перед нею. Дослідники і законотворці відзначали, що порівняно з 1990 роком у 2013 р. кількість студентів у польських
університетах зросла у чотири рази, проте за останні роки спостерігається
її зменшення. Найбільше у 2012/2013 навчальному році молодь поступала
на економічні, соціальні та педагогічні факультети, але інтерес до цих факультетів зменшується з року в рік. Простежується динаміка зростання в
Польщі з 2008/2009 навчального року кількості студентів, які навчаються на
третьому ступені, що суперечить тенденції щодо кількості студентів першого та другого циклів, яка зменшується також і завдяки демографічним
змінам. В останні роки спостерігається занепокоєння через розбіжності
між збільшенням кількості студентів третього ступеня та зменшенням захищених докторських дисертацій [41, s. 23]. Загалом, аналіз змін у вищій
школі та впровадження реформ свідчить про здатність до реформування
вищої освіти як довгострокової тенденції країни.
У стратегії розвитку вищої школи Польщі до 2010 року приділено увагу
тенденції впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. У документі наголошено, що завдяки системам NASK і KBN польські університети
достатньо давно мають змогу користуватися Інтернетом, надали також
доступ до Інтернету студентам у гуртожитках. Проте польська вища школа намагається знайти кошти для відкриття універсальних багатосистемних комп’ютерних залів та студій для онлайн-конференцій. Є зв’язок між
освітою та ІТ-сектором – програма Pionier з’єднала понад 200 освітніх та
180 закладів загального користування (музеї, бібліотеки). Муніципальні
академічні мережі підтримують на своїх серверах важливі інформаційні
ресурси, глобальні та регіональні Інтернет-сервіси. Електроні бібліотеки
(Великопольска цифрова бібліотека), регіональні інформаційні і спеціалізовані освітні служби (Муніципальне освітнє керівництво у Познані) були

28

ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ-ФІЛОЛОГІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ
КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ: ВИКЛИКИ, ТРАДИЦІЇ, ДОСВІД

створені та працюють в академічній мережі. Для впровадження ІТ-сектора
в освіту потрібно розробляти універсальну програму для долучення шкіл
до Інтернету, яка б була достатньо дешевою. Суттєві освітні ефекти від
використання Інтернету в школах можна отримати за умови доступу до
цифрового контенту та до дистанційної освіти [58].
У законі про вищу освіту і науку Польщі (2018 р.) (Ст. 342. 1.) також
акцентовано на важливості розвитку ІКТ у навчальному процесі, схарактеризована інтегрована інформаційна “система POL-on” з питань
комп’ютеризації діяльності вищої освіти та науки. Система POL���������
������������
-��������
on������
складається з баз даних: списки викладачів, інших осіб, які проводять заняття,
осіб, які здійснюють наукову діяльність, студентів; списка претендентів на
здобуття наукового ступеня доктора; переліку закладів вищої освіти та
науки; бази даних письмових дипломних робіт; бази даних документів та
осіб, уповноважених підписувати документи; бази даних планово-звітних
документів. Дані в системі POL-on обробляють з метою виконання завдань,
які пов’язані з визначенням та реалізацією наукової політики держави, оціненням якості освіти, оцінкою докторантури та якості наукової діяльності,
здійснення нагляду за системою вищої освіти та науки, виконанням завдань
НАВА, NCBiR та NCN [58, s. 82].
На сучасному етапі розвитку освіти Польщі головними завданнями POLon є: надання даних офіційної статистики для Центрального статистичного
управління; електронна звітність університетів та дослідницьких центрів;
збір дипломних робіт; підтримка оцінення якості освіти; представлення
об’єктивної інформації щодо науки та вищої освіти студентам, кандидатам
на навчання, вченим та підприємцям; достовірна оцінка наукового потенціалу та раціональне використання коштів на науку та вищу освіти. Завдяки
новим інформаційним технологіям відбулися суттєві зміни на всіх рівнях
освіти у Польщі. Польські дослідники приділяють увагу впровадженню
медіаосвіти в основні навчальні програми, вивчають особливості її форм та
пропозиції, збільшують рівень цифровізації закладів освіти та формування
медіакомпетентності викладачів і студентів. Оскільки віртуальне навчальне середовище у сучасному освітньому закладі ґрунтується на реалізації
освітніх потреб учнів та студентів, задоволення цих потреб буде можливим
лише завдяки сформованості інформаційної компетентності студента та
вчителя [61, s. 36]. Безумовно, майбутні викладачі/вчителі повинні вміти
використовувати мультимедійні та електронні ресурси у навчальному процесі, бути готовими до впровадження змін у форми та методи викладання
в умовах комп’ютеризації польських шкіл, оскільки стан підготовки персоналу є дуже важливим для поширення електронних освітніх ресурсів.
Дослідниця М. Вавжак-Ходачек (M.Wawrzak-Chodaczek) поняття “цифрова
школа” розглядає як синонім сучасного підходу до навчання з використан-
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ням мультимедіа, який дає змогу створити рівні можливості для виховання
всіх дітей [40, s. 36]. Безумовно, майбутні викладачі/ вчителі повинні вміти
використовувати мультимедійні та електронні ресурси у навчальному процесі, бути готовими до впровадження змін у форми та методи викладання
в умовах комп’ютеризації польських шкіл, оскільки стан підготовки персоналу є дуже важливим для поширення електронних освітніх ресурсів.
Отже, у процесі професійної підготовки магістрів-філологів в університетах
Польщі відмітимо довгострокову тенденцію з розроблення й впровадження
в університетську освіту ІКТ (цифровізація), інноваційних підходів. Саме для
здійснення цієї тенденції необхідно вводити нові спеціалізації, наприклад,
викладач англійської мови з цифровими технологіями, програма підготовки якої
розроблена в Педагогічному університеті імені Комісії народної освіти1. Відповідно для магістрів-філологів вводять і нові дисципліни такі, як корпусна
лінгвістика, робота з використанням методу онлайн-проектів: інструменти
Web 2.0, цифрова грамотність, дидактика CALL, методи дослідження в глотодидактиці, планування і оцінювання мовного курсу у реальному і віртуальному
освітньому середовищі. Важливою формою організації навчання на таких
спеціалізаціях є електронне навчання. Для модулів викладач англійської мови
з цифровими технологіями та література і медіа для перевірки результатів
навчання впроваджують такі завдання: написання рефератів, виконання
індивідуальних та групових проектів, письмові роботи (есе), організовують
на заняттях дискусії, участь в яких покращує оцінку магістранта, формуючи знання, проводять заняття в школі, іспити відбуваються в усній або
письмовій формах.
Зауважимо, що традиційною для філологічних факультетів університетів в Польщі є спеціалізація “вчитель польської мови та літератури/
культури”, яку активно здобувають на рівні бакалавра і магістра. Підготовка
вчителя розпочинається на ступені бакалавра і має обов’язкову педагогічну
практику у молодшій школі. На рівні магістра додають теоретичні дисципліни з педагогічного циклу та педагогічну практику у середній школі або
в університеті. Така спеціалізація поширена лише на програмах підготовки
вчителя мови у середніх навчальних закладах. На рівень підготовки вчителя/
викладача звертають увагу у всіх документах реформування освіти. Дослідники водночас звертають увагу на недостатній рівень методичної підготовки викладачів-науковців, низький рівень сформованих у них компетенцій
(знання та вміння) у галузі сучасних освітніх технологій, а методи, що їх
застосовують для проведення занять, особливо верифікацію результатів
навчання, досягнуту студентами як таку, що не задовільняє заявленим ці1

Програма представлена у третьому розділі посібника.
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лям та передбачуваним результатам навчання. Сьогодні не має достатньо
сильних стимулів для підвищення інтересу з боку академічних викладачів
для вдосконалення професійних компетенцій та впровадження інновацій
та іншого вдосконалення навчального процесу через наявну систему фінансування. Зважаючи на сказане, дослідники підкреслюють необхідність
системних змін на рівні університету та підрозділів, що забезпечують освіту, які б змогли впровадити відповідні заходи [41, s. 27]. Отже, зазначимо,
що у вищій освіті Польщі важливою є довготривала тенденція оновлення
системи підготовки вчителя, яка також пов’язана з підготовкою магістрів
філологічних спеціальностей.
У планах підготовки магістрів філологічних спеціальностей у Польщі
також були враховані зміни у мовній політиці Європи, які відбуваються
через інтеграційні, соціополітичні та соціокультурні процеси. Такий підхід
у підготовці філологів дає змогу зберегти мовний та культурний плюралізм, підтримує етнічні і національні мови, які є джерелом збагачення й
засобом інтеграції різних країн, націй, культур. У ХХІ столітті “мова вже
сприймається як необхідний фактор забезпечення соціальної стабільності
в суспільстві, як результат розширення геокомунікативної й геополітичної
сфери її функціонування” [23, с. 146]. Отже, в сучасних умовах професія
філолога набуває соціальної значущості, тому до підготовки магістрів-філологів висувають вимоги знання європейських мов за спеціальністю на
рівні С1, та другу і третю мови – не нижче рівня В1, 2. Виділимо тенденцію
впровадження загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання як провідну тенденцію у процесі професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей, оскільки в програмах підготовки
магістрів за новими умовами були вчасно внесені зміни, були розроблені
нормативи та вимоги до іспитів на сертифікати, що прискорило результативність тенденції.
Усі університети країн Вишеградської групи сьогодні працюють у комптентнісному полі, як і університети інших країн ЄС. Дослідники відзначали,
шо у державах-членах ЄС були поширені три моделі визначення й вироблення
компетентностей учителів у системі педагогічної освіти. За першою моделлю визначають компетентності централізованим шляхом на національному
рівні. Країни Вишеградської групи відносили до другої групи, яка набула поширення у 18 країнах, де уряд окреслив певні вимоги для визначення компетентностей, але не детермінував той комплекс компетентностей, який є
наскрізним для навчальних програм і курсів педагогічної освіти (Угорщина,
Польща, Словаччина). Право вирішувати проблему запровадження набуття
тих чи інших компетентностей у програми педагогічної освіти за цією моделлю належить університетам. Чеська Республіка відноситься до третьої
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моделі, де необхідні викладачам уміння й компетентності не визначали на
національному рівні. Таке визначення здійснювалося на рівні окремих навчальних закладів [9, с.13].
Протягом останнії десятиліть у вищій освіті спостерігається тенденція
формування компетенцій як результатів навчання магістрів. Упровадження
Національної рамки кваліфікацій, як підкреслюють дослідники, створило основу для розвитку “культури результатів навчання” та орієнтації на
процес навчання студентів. Основним показником якості освіти є компетенції як результати навчання, отримані випускником. Вони залежать від
вимог навчання, які визначені для конкретної освітньої програми закладом,
який проводить навчання та задовільняють ступеню, якого випускник досяг. Отже, результати навчання значною мірою залежать від того, як вони
були розроблені, як реалізується навчальна програма. Якщо навчання зорієнтоване на студентові, впровадження сучасних ефективних методів, то
це значною мірою сприяє вирішенню проблеми або реалізації проекту
(проблема/ навчання на основі проектів), що тісно пов’язано з концепцією
науково-дослідної освіти [41, s.24]. Всі освітні програми підготовки магістрів
філологічних спеціальностей, на які ми посилалися та які аналізували у
дослідженні, мають сформовані компетенції у дескрипторах знання, уміння та соціальні компетенції. У програмах Педагогічного університету імені
Комісії народної освіти (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie, UP) вказані форми перевірки результатів навчання, які дають
можливість викладачеві зорієнтуватися у виборі методів, форм навчання для
формування конкретної компетенції філолога [56]. Можемо стверджувати,
що у підготовці філологів тенденція формування компетенцій як результатів
навчання магістрів є довгостроковою, оскільки поступово розвивається та
змінюється відповідно до цілей реформування освіти.
Важливою також для підготовки магістрів філологічних спеціальностей
є тенденція формування ЄВО як стандарту знань про Європу. В університетах
Польщі у програми підготовки філологів на ступенях бакалавра і магістра внесені навчальні предмети, які формують у студентів компетенції
європейців. Також для студентів, які мають ступень бакалавра з філологічної галузі, дано змогу обрати для навчання магістерські програми: “Центральноєвропейські дослідження” (Яґеллонський університет), “Східноєвропейські дослідження”, “Слов’янські дослідження”, “Cхіднослов’янські
дослідження”, “Скандинавські дослідження”, “Угро-фінські дослідження”
(Варшавський університет), “Класична філологія/культура з середземноморськими дослідженнями” (Варшавський, Вроцлавський університети),
“Слов’янознавство зі спеціалізаціями болгарська, чеська, хорватська, словацька і словенська мови” (Яґеллонський, Варшавський, Вроцлавський уні-
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верситети), “Слов’янознавчі дослідження” (Варшавський та Педагогічний
університет імені Комісії народної освіти) (див.: Пор. табл. 2). Дисципліни
цих програм підготовки формують у магістрантів знання із системи соціополітики, економіки, історії, ознайомлюють з культурними традиціями
народів Європи та національних меншин, що населяють її країни.
Вважаємо, що тенденція розвитку міжнародного співробітництва університетів як процес інтернаціоналізації освіти, є важливою для вищої освіти
Польщі. У вищих закладах країни активно розробляють та впроваджують
ефективні стратегії інтернаціоналізації для покращення академічної мобільності магістрів. Значну увагу приділяють міжнародним зв’язкам з європейськими університетами. У програмі розвитку вищої освіти Польщі до
2010 року описали динаміку зростання кількості студентів та співробітників
університету за програмами міжнародного обміну за останнє десятиліття.
Студенти та викладачі часто використовують пропозицію виїзду за кордон, проте польські університети залучають на навчання та дослідження
менше студентів та працівників із закордонних університетів. Студенти,
які виїжджають з Польщі, становлять третю за кількістю групу академічної мобільності, яка отримала користь від програми “Еразмус” у Європі.
Дослідники, які аналізують програму розвитку, підкреслюють важливість
програми Еразмуса для міжнародної співпраці польських університетів
у галузі освіти, а також наполягають на необхідності розробляти та координувати політику та стратегію з метою організування співпраці в рамках
міжнародних мереж та установ окремих університетів, а також проведення
ректорських конференцій [41, s. 22]. Отже, тенденцію академічної мобільності
вважаємо довготривалою та такою, що займає значне місце у підготовці і
магістрів-філологів.
Період створення єдиної вищої освіти в Угорщині, відновлення традиційної університетської структури припадає на 1985 р., коли поновлюють
зв’язок між суспільством та вищою освітою. Це було важливим не лише
для визначення культурного соціально-економічного майбутнього, але й
для сприйняття соціальної єдності та стабільного розвитку країни. Суттєві
зміни у вищу освіту Угорщини внесли Велика Хартія університетів (Magna
Charta Universitatum) у 1983 р., впровадження Болонської декларації 1889 р.,
Маастрихтський договір 1992 р., Лісабонська стратегія 2000 р., Берлінське
комюніке 2003 р. Також ще у 1993 р. були встановлені правові й організаційні умови для автономії вищої угорської освіти. У грудні 2005 р. За наказом
уряду (289/2005) було впроваджено ступінь магістра у вищій освіті, розроблено базову магістратуру, просування по службі. У постанові наголошувалося на підготовці вчителів та їхній кваліфікації як концептуальній системі.
Нові зміни у вищу освіту починаються з 2006 року, як початку виконання
зобов’язань перед Європейським Союзом. Вони змінили парадигму – якісна
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освіта відповідно до вимог ЄС і якості людських ресурсів стає пріоритетом
як нації, так і Європи. Серед 11 урядових наказів та постанов щодо змін у
вищій освіті, прийнятих у 2006 р., було затверджено також вимоги до навчання та випуску бакалаврів та магістрів (наказ уряду 15/2006 (IV.3). Для
підготовки магістрів філологічних спеціальностей важливою є постанова
уряду 137/2008 (V.16.) щодо державної мовної освіти, належного рівня іноземних мов, націоналізації сертифікатів іноземних мов (на іноземних мовах).
Завдяки цій постанові розпочалася в Угорщині європейська мовна політика
[33]. Для впровадження компетентнісного підходу в освіті як умови конкурентоздатності в університетах було розроблено концепцію навчальної програми, процесу спеціалізації; методологію планування, формування знань
компетенцій, результатів навчання, а також процедур оцінювання; зроблено акцент на практичну орієнтацію, практичну підготовку; обґрунтовано
принципи мобільності студентів (вибір, підзвітність, паралельне навчання
та ін. форми); спільне навчання у країні, за кордоном. Створений комітет з
акредитації вищої освіти розробив процедуру експертизи. Потрібно було
також враховувати зміни у взаємодії між студентами, магістрантами, організовувати подальшу навчальну підготовку тренерів, трансформувати форми
контролю знань, форми акредитації. Окремо була проведена робота щодо
створення кредитної системи, розроблення неперервної та підсумкової
оцінки навчання в її умовах, запровадження інформаційних технологій,
аудіовізуальних засобів, навчальних посібників [33]. Усі учасники угорської
вищої освіти прийшли до спільного рішення щодо необхідності прийняття
нового закону про вищу освіту, який міг би дати змогу розв’язати якісні,
структурні й операційні проблеми. Цей закон мав спиратися на конституційні принципи головних цінностей вищої освіти, засновані на багатовікових
традиціях угорської вищої освіти, на національну програму співпраці та
Європейського простору вищої освіти (Хартія Європейських університетів,
Лісабонська декларація та стратегія “Європа- 2020”) [33].
У законі про національну вищу освіту 2011 року було розроблено головні завдання, принципи та вимоги до змін у вищій школі. З-поміж них
виділимо:
1. Вища освіта Угорщини є інститутом суспільного блага, якісна вища
освіта є однією з рушійних сил конкурентоспроможності країни. Її
місія полягає в тому, щоб закласти основи духовного й економічного
розвитку нації, спрямовані на передачу конкурентоспроможних
знань, розширення знань про людство, сприяння процвітанню особистості й громадськості.
2. Вища освіта – це спільнота викладачів та студентів, заснована на
взаємозв’язку між майстром-учнем і надбанням знань й культивуванням наук для формування критичного мислення.
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3. Серед завдань вищої освіти розглянемо лише дотичні до навчання
магістрів-філологів:
– надбання, постійний розвиток і розширення знань, навичок і
здібностей, необхідних для інтелектуальної творчості, підготовки
до професії;
– культивування науки і мистецтва та підготовка фахівців, які своїми силами можуть передавати і поширювати знання, накопичені у історії природи і суспільства, з метою сприяння їхнього
розвитку;
– підготовку досвідчених фахівців, які можуть застосовувати на
практиці набуті навички для вирішення конкретних проблем;
– підготовку викладачів, які здатні виховувати майбутні покоління;
– сприяння культурним, науково-технічним інноваціям і захисту
інтелектуальної власності;
– забезпечення умов для свободи освіти і досліджень, права на
освіту як конституційного принципу.
4. Автономія вищих навчальних закладів у межах, які встановлені
конституцією і законом, охоплює вибір предмета, змісту і методів навчання, вибір лідерів, встановлення інституційного порядку і
структури установи.
5. Посилення вимог до набору персоналу має сприяти підвищенню
якості та ефективності вищої освіти. Для цього потрібно скоординувати зміни у державній освіті, у системі підготовки вчителів, у
середніх і вищих навчальних закладах (усні та письмові іспити, акредитація в галузі науки, знання іноземних мов).
6. Вищі навчальні заклади Угорщини мають співпрацювати з угорськими вищими навчальними закладами в транскордонних регіонах. Угорська система вищої освіти забезпечує умови для навчання
і підвищення кваліфікації вчителів і дослідників усієї вищої освіти
в Карпатському басейні [47].
Аналізуючи розвиток освіти, Р. Каталін вказує на зміну її парадигми.
На сучасному етапі розвитку вищої освіти проблема якісної освіти, що задовільняє вимогам та очікуванням якості людських ресурсів, була проблемою
національної держави, а тепер стає завданням на рівні громади. Головними цінностями вищої освіти дослідник вважає принцип різноманітності,
виконання загальнолюдських вимог, принцип рівного поводження, права
працівників-мігрантів, право на соціальні виплати, право на вільний рух.
Важливим для громади є також регулювання процедур, які пов’язані з
функціонуванням вищих навчальних закладів (побудова закладу, інституційна трансформація, організаційні та оперативні правила, впровадження
стратегії науково-дослідних розробок та інновацій, запуск програми на-
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вчання, вимоги до працевлаштування). У процесі реформування потрібно
приділити увагу правовим засадам вищої освіти (сфера діяльності, розвиток
талантів, підготовка дослідників, навички, які потрібно розвивати під час
навчання, публічність, право на участь, рівне ставлення) [33].
Отже, вже ці принципи свідчать про те, що вища освіта Угорщини –
це система установ, які служать суспільному благу, а якісна вища освіта –
рушійна сила країни, мета якої – надати конкурентоспроможні знання і
сприяти добробуту людини і суспільства [47].
Сучасна вища освіта Угорщини – це система з високою інерцією, за
будь-якого втручання, що є можливе на певний час, вона буде рухатися за
попереднім напрямком, а вплив змін відбудеться лише з часом. Ключовим
питанням економічного розвитку Угорщини є наявність високого рівня та
якості підготовки вищих навчальних закладів, які сприяють підвищенню
ефективності до інновацій [48, с. 10].
Дослідники підкреслюють важливість вивчення гуманітарних та соціальних наук, які завжди відповідали за реагування на повсякденні культурні,
соціальні, історичні процеси. У XXI столітті ще в більшому масштабі та темпі
науки гуманітарної гулузі впливають на ці процеси, для яких характерний
розвиток транснаціональних мереж та постійні зміни у країнах. Знання про
іноземні культури стає ринковим чинником у світі, так само як неможливо
досягти ефективного управління змінами без розуміння соціальних процесів. Також вони наголошують, що цінувати європейські цінності можливо
лише завдяки формуванню знань цінностей угорської культури, історії,
літератури, мистецтва, що важливо для розроблення національної стратегії
вищої освіти. Також формування здорової національної ідентичності неможливе без толерантності до ідентичності інших націй [33, с. 13].
У плані інституційного розвитку з 2016 по 2020 рр. акцентовано увагу
на підтримці транскордонної освіти, угорської мови та культури; ініціюванні спільних дослідницьких проектів у hungarology (наука про угорську
мову). Тому важливою тенденцією підготовки магістрів-філологічних спеціальностей в Угорщині вважаємо формування національної освіти, яка реалізується за підтримки, розвитку, вивчення та поширення національних
традицій у країні. У законі про національну вищу освіту від 2011року у ч.1.
ст.2, §5 прописано, що держава відповідальна за навчання у всіх галузях
угорською мовою. У вищому навчальному закладі освіта може бути забезпечена повністю або частково неугорською мовою, тобто якщо студент має
інше громадянство, він може навчатися на іншій мові [44]. Заклади вищої
освіти Угорщини тісно співпрацюють з угорськими вищими навчальними
закладами в транскордонних регіонах, а це сприяє забезпеченню умов для
навчання і підвищення кваліфікації вчителів, викладачів у Карпатському
басейні.
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Отже, для вищої освіти Угорщини довготривалою тенденцією є готовність до реформування з метою визначення слабких та сильних сторін розвитку
вищої освіти країни.
В університетах Угорщини впроваджений компетентнісний підхід в
освіті. Для цього в оновлених програмах професійної підготовки бакалаврівмагістрів філологічних спеціальностей були визначені головні компетенції,
які потрібно формувати у випускників як результати навчання. Провідною
тенденцією для підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах Угорщини вважаємо уточнення професійних компетенцій у нових
програмах підготовки магістрів, відповідно до результатів навчання, які подані у
дескрипторах: знання, уміння, ставлення, автономність та відповідальність. У
програмах підготовки магістрів з педагогічною спеціальністю дескриптори
знання, уміння та навички вчителя угорської мови уточнено через: розвиток
особистості учня; забезпечення індивідуального ставлення; допомогу та розвиток
учнівських груп та громад; сферу спеціалізованої науки, методології та спеціалізованих знань; планування навчального процесу; підтримку, організування та
управління навчальним процесом; сферу навчання та оцінювання учнів; сферу
професійного співробітництва та комунікації; зобов’язання та відповідальність
за професійний розвиток.
У вищій освіті Угорщини наявна тенденція до оновлення системи підготовки вчителя, яка також пов’язана з підготовкою філологів. Освіту вчителів
вважають специфічною стратегічною галуззю вищої освіти, оскільки зміни у
системі підготовки вчителя мають слугувати відновленню державної освіти.
Відповідно, підтримувати та розробляти шкільну систему високого рівня
можуть лише досвідчені педагоги. Проте дослідники зауважують, що реальний вплив оновленої підготовки вчителів за змістом та структурою можна
буде відчути і виміряти лише впродовж десятиліть [33, о. 76].
У 2004 році в Угорщині була створена Національна комісія з питань
впровадження Болонських угод та підкомітет з підготовки вчителів для
впровадження змін у педагогічну освіту Угорщини. Навчальні плани та
освітні стандарти підготовки у закладах вищої освіти кожні вісім років
оцінює Державний комітет з акредитації Угорщини, що гарантує якісне
викладання дисциплін. Університети Угорщини пропонують навчання з
широкого спектра спеціальностей на різних щаблях освіти і проводять
наукові дослідження. Підготовку вчителів на сьогодні здійснюють більше
половини всіх вищих навчальних закладів країни. Наприклад, К. Годлевська
зазначає, що “наказом міністра освіти Угорщини 15/2006 (IV. 3.) були визначені освітні та кваліфікаційні вимоги до бакалаврської та магістерської
підготовки й розпочатий процес упровадження ступеневої системи вищої
освіти. Сьогодні в Угорщині підготовка вчителів здійснюється за двома
спеціальностями, причому кожна вчительська спеціальність може бути як
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основною, так і додатковою. Розрізняють такі категорії вчителів: учитель
дошкільних закладів (óvodapedagógus), учитель початкових класів (tanító),
учитель молодших середніх класів (tanárand), учитель старших середніх
класів (középiskolai tanár), спеціальний учитель-тренер (gyógypedagógus)”
[3, c������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
. 80–81]. Виконувати завдання Болонської реформи розпочали в Угорщині з 2006/2007. Структура підготовки вчителя складалася з триступеневої
підготовки: три роки навчання – ступінь бакалавра, п’ять років – магістра,
на третьому ступені – докторантура (до 5 років), тобто лише після здобуття
диплому магістра можна працювати вчителем у школі [44].
Відповідно до прийнятих у 2011 році законів про національну вищу
освіту та державну освіту, були встановлені правові рамки відновлення
освіти вчителів. З цією метою запроваджений особистий тест на здатність
до педагогічної діяльності; навчання вчителів, зазвичай, є двоступеневим;
оскільки для шкільної освіти необхідно, щоб вчитель зустрічався зі своїми
учнями у більш ніж одному класі. Для того, щоб вчитель мови міг би викладати у початковій та середній школі свій предмет, потрібно обирати
дві спеціальності. Освіта вчителів середньої школи диференційована таким
чином, що зміст підготовки у перші три роки є загальним, і лише після
четвертого курсу розділяють підготовку вчителя початкової та середньої
школи. Система дає можливість скоротити кількість проблем і якісно вибирати між двома спеціальностями згідно з науковими знаннями.
Теоретична підготовка вчителя нероздільна з ґрунтовною практичною
підготовкою. Немає сумнівів, що добре підготувати вчителя можна лише
за допомогою тривалої практичної підготовки студентів. Чотирирічне або
п’ятирічне навчання ґрунтується на однорічному шкільному стажуванні і тільки після успішного виконання цієї практики можна скласти підсумковий іспит та отримати диплом кандидата-вчителя. Концептуальна
трансформація не вплинула на традиційну підготовку вчителів, яка добре
функціонує, на попереджувальну освіту та навчання. Впроваджений перегляд портфоліо навчання у цій галузі для покращення умов навчання. Вважають, що система освіти вчителів має бути тісно пов’язана з потребами
фахівців у державній освіті. Водночас потрібно вважати на те, що впродовж
наступних десяти років близько 50 000 вчителів досягне пенсійного віку, в
системі державної освіти зменшиться кількість дітей, тому у найближчі роки
школи потребуватимуть щонайменше щорічно від 2 000 до 2 500 молодих
вчителів та вихователів дитячих садків. Для привабливості професії вчителя
та допомоги талановитим студентам вступити на педагогічні спеціальності
в 2013 році було створено навчальну стипендію ������������������������
“�����������������������
Клебельсберг�����������
”����������
. Позитивний ефект від цього впровадження вже став відчутний у 2014 році: кількість
студентів, які подали заявку на денне навчання за освітніми програмами
педагогічного спрямування, значно зросла [33, о. 77].
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Завершити процес реформування підготовки вчителів передбачали до
2017 року, обґрунтовуючи це тим, що оновлення народної освіти є одним
з найактуальніших завдань, що стоять перед Угорщиною, є запорукою виживання та розвитку країни. Для цього міністерство освіти висунуло низку
пропозицій:
– розробити вимоги до практики протягом року та створити умови
фінансування;
– перевірити функціонування державних навчальних закладів, які
підтримуються вищими навчальними закладами, навчальних шкіл,
як можливих баз для практичного навчання;
– контролювати зміст підготовки вчителів, який має починатися з
традиційної акредитації ;
– створити нову систему професійної підготовки викладачів із надійними умовами фінансування, з включенням ролі та обов’язків
навчальних закладів;
– забезпечити контроль за змістовою роботою центрів підготовки вчителів, як тільки це буде зроблено, розпочати повторний моніторинг;
– розвиток інституту навчальної стипендії �����������������������
“����������������������
Клебельсберга���������
”��������
та підготовка до подальшої діяльності;
– у контексті інституційного профілювання переглянути діяльність
навчальних закладів та ввести пропозиції щодо покращення умов
навчання вчителів [33, о. 77].
Сучасною тенденцією у вищій освіті Угорщини вважаємо розвиток міжнародного співробітництва університетів як процес інтернаціоналізації освіти.
З нею пов’язана тенденція, що вже має свою історію академічна мобільність
студентів і випускників вищої школи Угорщини. Професор Каролі Мангерц
(�������������������������������������������������������������������������
Manherz������������������������������������������������������������������
K����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
á���������������������������������������������������������������
roly�����������������������������������������������������������
) (державний секретар з питань вищої освіти та науки Міністерства освіти і культури) у статті “Мобільність в Угорщині – можливості та
завдання” говорить про значні зміни у системі міжнародних відносин вищої
освіти за останні десятиліття. Хоча інструменти європейського співробітництва в галузі освіти і навчання розвивалися з середини сімдесятих років, в
останні роки вони були сформульовані у документах ЄС, принципах освітньої політики”, – зауважує автор. Важливим джерелом змін є Болонський
процес як незалежний міждержавний процес, заснований на добровільній
відданості 46 держав-���������������������������������������������������
у��������������������������������������������������
ч�������������������������������������������������
асниць�������������������������������������������
. Мобільність є однією з шести цілей Болонської реформи. Сьогодні перед університетами Європи стоїть завдання досягти до 2020 року рівня 20% випускників, які навчалися за кордоном. Він
вказує на пошук спільних європейських відповідей на загальні європейські
проблеми”. Оскільки мобільні студенти стануть мобільними працівниками, мобільні робітники стануть єдиним ринком праці, це дасть змогу Європі
стати успішною. Тому Угорщина не може стояти осторонь цих змін, інсти-
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туційна культура, взаємини викладачів, дослідників, студентів та мобільність
мають бути невід’ємною частиною навчальних програм” [45, о. 7–8].
На зміни у процесі мобільності за останні десятиліття вказує і Я. Цірик
(Csirik János), який виділяє важливі досягнення в усуненні бар’єрів для мобільності: реформування структури освіти, введення кваліфікаційних рамок,
узагальнення ECTS, запровадження системи забезпечення якості на основі
єдиних принципів, стипендій та кредитів. Дослідник також розглядає проблеми, ще не вирішені в освіті Угорщини, головно з точки зору дисбалансу
мобільності, рівних можливостей, питань визнання та фінансування тощо.
На збільшенні процесу мобільності, одночасно забезпечив його високу
якість, на необхідності диверсифікувати види мобільності та розширити
сферу застосування наголосили на своїй конференції європейські міністри,
відповідальні за вищу освіту. Процес мобільності, необхідний для розвитку
вищих інституцій, до 2020 року щонайменше 20 відсотків магістрів, аспірантів європейського простору вищої освіти повинні мати досвід навчання чи
дослідження за кордоном (за Левенською декларацією) [32, с. 9–10].
За статистичним аналізом процесу інтернаціоналізації та глобалізації,
який зробив Ю. Берач, у 2007/2008 навчальному році у вищій школі Угорщини навчалося 15 459 іноземних студентів із 118 країн, а 12 121 з них були
студентами денної форми навчання, що дорівнює 5% всіх студентів. Протягом цього десятиліття кількість іноземних студентів постійно зростає.
Вчений зазначив, що Угорщина є країною, у якій більш ніж 100 студентів навчаються за спеціальністю на угорських програмах, тобто угорською мовою,
оскільки є етнічними угорцями (Юзеф Берач. Склад іноземних студентів,
які навчаються в Угорщині) [30, o. 15-20].
В аналізі звіту за 2008 рік OECD – Організації Економічного Співробітництва і Розвитку (ОЕСР) – “Вища освіта для суспільства знань”, виділені
головні завдання OECD – глобальної організації, діяльність якої спрямована на надання допомоги державам-членам у розробленні та оцінюванні
економічної та соціальної політики, яка діє в рамках освіти. Наприклад:
програма розвитку інститутів вищої освіти. К. Каталіним акцентує на зростанні мобільності (студентів та викладачів) за останні 25 років. Порівняно з
1975 роком, коли за кордон на навчання виїхало 600 000 студентів, кількість,
що виїхали у 2005 році, досягла 2,7 млн. За прогнозами ринку, мобільність
студентів до 2020 року досягне 5,8 млн, а до 2025 року – 8 млн. Зростання
мобільності студентів в європейських країнах відбувається швидше, ніж
зростання чисельності, зазначено у звіті OECD [34, о. 31–40].
Важливим трендом Угорщини у міжнародному процесі обміну є
CEEPUS, країною-засновником Центральноєвропейської програми обміну у вищій освіті з 1994/95 рр. є Угорщина.За цією програмою відбувається
мобільність студентів та викладачів у регіоні Центральної Європи і сьогодні.
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До 2011 року був чинний договір з CEEPUS II, з 2011 до 2018 чинна CEEPUS
III. [34, о. 21].
Так, Р. Каталін наголошує на тому, що регулювання європейських процесів – це закон вищої освіти. Тому створення Європейського Простору Вищої Освіти (ЄПВО) як загальної мети Болонського процесу сприяло мобільності студентів та викладачів, привабливості та конкурентоспроможності
на міжнародному рівні. Виконанню цих завдань служить програма “Освіта
та навчання – 2010”, яка враховує різні принципи навчання в європейських
системах вищої освіти, дає можливість порівнювати їхній розвиток та якість,
акцентувати увагу на підтримці довгострокової мети ЄС конкретними фінансовими інструментами, дає змогу забезпечити конкурентоспроможність
через якісні системи навчання. Дослідник підкреслює важливість внутрішньо-європейської та міжнародної мобільності студентів та викладачів, яка
стала частиною культури європейської вищої освіти. На законодавчому
рівні у країні вирішене питання з отриманням віз, дозволів на проживання
та роботи. Громадяни, які не є угорцями, можуть отримати посвідчення на
проживання у разі навчання (денна форма) у вищому навчальному закладі,
а також на підготовчих (мовних) курсах [34, о. 25].
Завдяки мобільності однією з цілей вищої школи Угорщини стало збільшення кількості курсів іноземними мовами. Рамки спільного навчання регулює міжнародна рамка, в якій подані розроблені умови співіснування
угорських та іноземних навчальних установ; у ній виокремлена діяльність
закордонних та угорських вищих навчальних закладів від фактичної співпраці, спільної підготовки магістрів/ аспірантів для отримання спільного
диплома учасниками обміну. Ще він вказує на мету мобільності: надати
можливість студентам використовувати свою кваліфікацію в іншій системі
освіти чи країні, не втрачаючи своєї цінності. У процесі мобільності враховують інструменти для визнання кваліфікацій в Європейській Системі
Кредитів (ECTS) та додаток до сертифіката. Кредитна система врівноважує
середню програму навантаження та вимоги, які необхідно виконувати, результати навчання та компетенції, які необхідно надбати. У системі освіти
Угорщини зроблені певні кроки у визнанні кредиту. Необхідними умовами
для приймання іноземних студентів або для угорських студентів, які навчаються за кордоном є: краще використовувати можливості іноземного
часткового навчання; толерантний підхід, інформаційна підтримка студента
на зручну систему організанізування надання послуг (навчальна аудиторія,
гуртожиток, соціальна сфера); збільшити пропозиції щодо курсів іноземних
мов; організувати підготовче (мовне) навчання за два семестри до початку
вищої освіти.
Наголошує Р. Каталін також на важливості та необхідності переглянути
програми підготовки, продемонструвати європейський вимір у навчальній
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програмі. Якщо вищий навчальний заклад вважає мобільність студентів
та викладачів важливим завданням інституції, потрібно розуміти і бути
готовими, що зміни у рамках навчального середовища та набір вимог до викладання курсів приведе до зміни інституційної культури загалом [34, o. 26].
Ще однією з традицій угорської системи освіти є підтримка мобільних
студентів. На урядовому рівні вирішено, що важливим чинником вибору
навчання за кордоном для угорських студентів є забезпечення їхньої життєдіяльності. З метою підтримки створений кредит EGT, який офіційно
визнаний у державі. Громадяни Угорщини можуть подати документи на
отримання кредиту у вищий навчальний заклад. Іноземні студенти, які
мають право перебувати в Угорщині більше трьох місяців, вільно пересуватися та проживати у країні, також можуть подавати заявки на студентські
кредити. Відповідно до закону про вищу освіту студенти мають право на
стипендію, якщо навчаються у вищих навчальних закладах країни-учасниці
ЄС/ Європейського економічного простору, що підтверджено національним
договором, укладеним між ЄС та країнами-учасницями, угодою про ЄЕП.
Завданням інституції є забезпечення навчання стипендіями та визначення
порядку розподілу заявок, джерелом якої є нормативна підтримка навчання. Річна сума стипендії студентів не має бути менша ніж потрійний
стипендіальний грант. Вищий навчальний заклад зобов’язаний щороку у
бюджеті формувати фонд стипендій для навчання [34, о. 27].
Проблемам інтернаціоналізації, які впливають на розвиток вищої освіти
в Угорщині і які пов’язані з тенденцією академічної мобільності магістрів,
аспірантів, присвятили свої дослідження Р. Каталін, Я. Цірик, Ю. Берач,
Ю. Хуберт, Г. Надь, К. Каталін. Наприклад, Ю. Берач пропонує вивчати
експорт знань у більш широких рамках: горизонтально та вертикально.
Горизонтально дослідник розглядає мобільність студентів, академічні дослідження, мобільність викладачів, супутні та інші послуги (проживання,
транспорт, харчування, спорт тощо), які становлять собою експорт знань в
університеті та з погляду країни. Для вертикального аналізу він пропонує
виділити десять рівнів: від найелементарнішого рівня викладачів/службовців
до кафедр, факультетів, університетів, аж до загального експорту знань у
світі [31, о. 16].
К. Каталін вважає інтернаціоналізацію діяльністю, яка може мати різні
форми та не обмежується лише фізичною мобільністю в Угорщині. Одним
з найбільш значущих результатів інтернаціоналізації, на що вказано у звіті
OECD, є конвергенція систем вищої освіти: впровадження трициклічної
системи навчання в контексті Болонського процесу, міжнародне визнання
у Європі ECTS та додатка до диплома. К. Каталін визначає ще інший можливий спосіб інтернаціоналізації вищої освіти, а саме: інтернаціоналізація
змісту та методів викладання у навчальних програмах. Такий спосіб включає
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інтернаціоналізацію кампусів чи навіть розроблення змісту міжкультурних
програм. Інтернаціоналізація методів дає змогу передбачати конструювання та впровадження дистанційного навчання, включає мобільність установ
або програм, будівництво університетського містечка за кордоном, курси
франчайзингу або підготовку спільних дипломних програм [34, о. 35].
Угорська статистика щодо мобільності нижча за середній показник в
Європі. Найбільш мобільні в Європі аспіранти (приблизно 7% виїжджають
за кордон), однак це не пов’язано з відомими програмами мобільності. В
Угорщині 2,8% студентів, які навчаються на рівнях бакалавра (2–3 курс), є
іноземними, в докторантурі частка іноземних студентів значно вища, ніж
на попередніх рівнях вищої освіти [34, о.33-35].
У дослідженні К. Каталіна наголошено, що збільшення частки студентів,
які беруть участь у мобільності кожного року, не дасть можливості досягти
20% мобільних студентів без розробленої стратегії [34]. Згідно з опитуванням
2009 року, угорські студенти найважливішими перешкодами мобільності
вважають аспект фінансування та визнання курсів за кордоном. Оскільки
фінансування мобільності головно надходить з європейських джерел та за
рахунок самих студентів (їхніх батьків), менше з бюджетних та інституційних доповнень, в Угорщині ведеться пошук муніципалітетів та окремих
установ, компаній, підприємств, які також можуть сприяти фінансуванню
мобільності. Ті, хто вивчає це питання, вказують на необхідність встановити активні відносини з організаціями, які планують та керують ресурсами
структурного фонду, оскільки у багатьох країнах вони дають змогу забезпечувати частину фінансування, що є стратегічно важливо. У дослідженнях
Міжнародного науково-дослідного центру вищої освіти BСE від 2009 року
зазначено, що університети у своїх планах інституційного розвитку визначили інтернаціоналізацію і мобільність як вирішальні цілі. Більшість
інституцій сприймають інтернаціоналізацію та мобільність як запоруку
свого майбутнього, проте бракує бюджетних коштів, допомоги уряду щодо
реалізації цієї мети (Юзеф Берач, Юзеф Хуберт, Габор Надь: Процес інтернаціоналізації угорської вищої освіти) [31].
Особливістю мобільності Угорщини є також і те, що країна намагається
“експортувати” більше студентів, ніж “імпортувати”. Звичайно, студенти,
що приїжджають, тісно пов’язані з інтернаціоналізацією, але значна їхня
кількість – угорці, які живуть за кордоном, що також не “змушує” університети посилювати інтернаціоналізацію, вносити суттєві зміни. Оскільки
в Угорщині мобільність має вигляд експорту, а не імпорту, який має мережевий характер, потрібно досягти рівноваги у цьому процесі. Дослідники
закликають вивчати міжнародний досвід, спеціально пристосовувати його
до угорської ситуації та брати участь у розробленні стратегії інтернаціоналізації, раціонально використовувати чужу стратегія інтернаціоналізації у
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вищій освіті [34, o�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
. 39]. Таким позитивним прикладом є програма “Мобільність”, розпочата в Угорщині в 2009 році та оголошена національним бюро
з досліджень та технологій для дослідників, які успішно подали заявку та
які бажають приїхати в Угорщину або в іншу країну. Мобільність відбувається частково за державні ресурси та частково за рахунок Європейського
Союзу [34, о. 40].
Для підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах
Угорщини важливою освітньою тенденцією є формування ЄВО як стандарту
знань про Європу. Як і в університетах інших країн В 4, в угорських закладах
студенти вивчають дисципліни, що ознайомлюють їх з історією, культурою,
політичними системам європейських країн для збільшення обсягу знань про
Європу. Для студентів зі ступенем бакалавра були розроблені магістерські
програми: “Німецько-угорські дослідження”, “Скандинавські дослідження”,
“Чесько-німецькі дослідження”, “Турецькі дослідження” (Будапештський
університет), “Фінсько-угорські дослідження” (Будапештський та Дебреценський університети), “Центральноєвропейські дослідження” (Дебреценський, Мішкольцький та Пештський університети), “Англо-угорські наукові
дослідження”, “Англо-угорські соціологічні дослідження” (Будапештський,
Дебреценський, Пештський університети). Дисципліни, які включені до
змісту цих програм ознайомлюють магістрантів з особливостями розвитку
країн, формуванням політичної системи, розвитком економіки, історією та
етносом народів, що населяють європейські країни.
Важливою для вищої школи Угорщини загалом та підготовки магістрівфілологів є тенденція розроблення й впровадження ІКТ з метою цифровізації,
інноваційних підходів в університетську освіту. В університетах Угорщини
розробили нові спеціальності для підготовки магістрів-філологів іноземних мов, у програми яких ввели цифрові (Digitall) дисципліни, оскільки
головним завданням підготовки сучасного магістра-філолога, обов’язковим
компонентом навчальної програми, є формування компетенцій для використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) у процесі навчання. Магістранти університету PTE засвоюють такі дисципліни, як корпусна
лінгвістика, цифрова грамотність, професійні навички для прикладних
лінгвістів, методи дослідження прикладної лінгвістики, медіація1. Магістрів
навчають отримувати відомості про іноземну мову та сприяють виробленню
інформаційно-комунікаційних вмінь та навичок. Вища освіта Угорщини все
більше впроваджує ІКТ у навчальний процес, сприяє формуванню інноваційних компетенцій випускників для залучення до роботи у технологічних
компаніях. Угорщина є лідером у регіоні за кількістю великих інноваційних
компаній, однак посідає одне із останніх місць за кількістю малих і середніх
1

Програма подана у третьому розділі посібника

44

ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ-ФІЛОЛОГІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ
КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ: ВИКЛИКИ, ТРАДИЦІЇ, ДОСВІД

підприємств: лише 26% угорських підприємств є інноваційними, тоді як
середній показник в Європі становить 49%. Для формування інформаційнокомунікаційних компетенцій потрібно ефективно використовувати доступні
ресурси GINOP, що неможливо без фінансування ЄС. Вищі навчальні заклади з точки зору наявних знань, доступності, інструментів та ресурсів здатні
відігравати помітну роль у цьому процесі, якщо зможуть використовувати
ресурси GINOP [48, о. 42.].
Сучасна вища освіта Угорщини – усталена система, яку важко змінити, бо вона потребує тривалого часу для будь-яких великих перетворень.
Оскільки потрібно більше часу для того, щоб зробити принципові зміни
в освіті, на законодавчому рівні в Угорщині обговорена стратегія розвитку
вищої освіти до 2030 року. Серед завдань, які поставлені перед вищою освітою, виокремимо лише ті, що вплинуть на процес професійної підготовки
магістрів філологічних спеціальностей:
– здорова конкуренція між кооперацією та навчанням у відносинах
вищих інституцій;
– підвищення результативності у міжнародній конкуренції мобільних
студентів;
– значне покращення якості навчання, що надається установами, та
виправдання очікування студентів; диференційований підхід до навчання студентів, які мають нижчі результати, не справляються з
дослідженням тощо;
– процес підготовки викладачів більш професійних та методично
озброєних, з набутим досвідом, стане інтенсивнішим; більше уваги
приділятиме особистому навчанню;
– особистісно зорієнтовані взаємини �������������������������������
“������������������������������
викладач-студент��������������
”�������������
та взаємодопомога студентів у вищих навчальних закладах стануть традицією;
– високий рівень підготовки студентів за розробленими зразковими
освітніми програмами;
– підготовка зацікавлених, вмотивованих студентів, здатних заохочувати один одного до навчання, здобувати досвід та продовжувати
навчання за кордоном, займати своє місце на ринку праці. Звичним
явищем стане те, що ще у період навчання вони зможуть долучитися
до практичних проектів у реальному житті чи до реальних базових
досліджень;
– реформування інституційної системи, розроблення нових професійних концепцій для обов’язкового володіння мовою у всій державній
освіті відповідно до еквівалента А, В, С.
Прогнозуючи розвиток освіти, дослідники наголошують, що у 2030 році
структура навчання буде значно більш диференційована, але водночас більш
гнучка, ніж сьогодні. Випускники шкіл, які мають більш високі результати у

45

П’ятакова Галина

навчанні, зможуть бути допущені до вступу на рівень бакалавра, з них найбільш талановиті матимуть доступ до якісних, орієнтованих на практику
магістерських програм. Ці студенти стануть новаторами та підприємцями
з сучасними технічними знаннями, діловими та аналітичними навичками
[48, о. 7–8].
Отже, враховуючи сучасний розвиток вищої освіти, умови змін у світі
та виклики, які зростають, угорські дослідники сформулювали концепцію
вищої освіти у світлі того, якими будуть соціально-економічні мегатренди
впродовж наступних десятиліть та розробили стратегічні завдання розвитку освіти до 2030 р.
Для розвитку вищої школи в Україні загалом, а також і для прогресивних змін у підготовці магістрів філологічних спеціальностей в університетах
важливими є виклики, які приймає вища освіта країн Вишеградської групи. Для української вищої школи важливий досвід реформування системи
підготовки угорського вчителя загальної середньої школи. Для підняття
рівня університету в Україні академічна мобільніть як один із шляхів інтернаціоналізації вищої освіти, також має велике значення. Тому вивчення та
впровадження досвіду Угорщини сприятиме збільшенню рівня мобільності
магістрантів філологічних спеціальностей за умови розроблення стратегії і
введення в нашій країні програми мобільності.
Реформу вищої освіти кінця ХХ століття сприйняли у Чехії як необхідні
зміни, які приведуть до підвищення конкурентоспроможності університетів, особливо в межах європейського простору вищої освіти, а також і до
посилення ролі університетів як якісного джерела інновацій, що потрібно
для економічного та соціального сталого розвитку держави, включаючи
соціальне забезпечення спільноти. Головна увага розвитку вищої освіти
в Чехії була зосереджена на створенні першого нового закону про вищу
школу з подальшим широким обговоренням сильних та слабких сторін
освіти для розроблення її стратегії, прийняття нового закону в 1998 році та
наступного періоду його імплементації [51, s. 2–6] Вища освіта Чехії – це
галузь, яка фундаментально сприяє розвитку суспільства та економіки та
є неодмінною основою для сталого зростання. У 2014 році у вищій освіті
Чехії завершився період швидкого кількісного росту абітурієнтів. Починаючи з 1989 року, кількість студентів майже вчетверо збільшилася, завдяки
чому виникла можливість доступу до навчання в університетах практично
всіх випускників середньої школи, які були зацікавлені у подальшому навчанні. Навчання в університетах суттєво змінилося через безпрецедентну
кількість студентів, які мали різноманітний рівень, виник новий профіль та
умови до випуску, ніж це було десять років тому. Але трансформація вищих
закладів все ще не була завершена: не було необхідного профілювання та
диверсифікації галузей, не була створена необхідна освітня інфраструктура
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тощо. На розвиток вищої освіти вплинули Болонська декларація, стандарти
та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, Європейська асоціація забезпечення якості вищої освіти (проект 2014), а також національний документ “Біла книга” про вищу освіту
(26 січня 2009 р.). Ступінь бакалавра як ступінь “додипломної” освіти, ступінь магістра та післядипломний ступінь (“післямагістерський”) у Чехії
відносять до рамки ISCED 5A, навчання триває від чотирьох до шести років.
Рамка ISCED 5B включає подальшу освіту після закінчення вищої освіти
до ступеня вищої професійної школи (VОŠ), останні два роки навчання у
консерваторії та спеціальній консерваторії.
Зазвичай вік вступників до вищої освіти у Чехії становить 19 років, тоді
як у Греції – 17,5, у Польщі – 19–20 років. Отже, вік випускників закладів
вищої освіти у Чехії становить 21 рік (ступінь бакалавра). Для здобуття
ступеня магістра та вищого ступеня у Чехії потрібно навчатися до 23 –
25 років. Чеська вища освіта не виділяється з-поміж інших європейських країн, тому може бути охарактеризована як стандартна. Дослідниця К. Влчкова
однією з основних освітніх тенденцій вважає різке збільшення кількості
студентів як на першому, так і другому ступенях вищої освіти, а в умовах
демократизації суспільства це дало всім охочим доступ до вищої освіти та
зумовило до зростання попиту на кваліфіковану робочу силу. Вона зазначає,
що у Європі цій тенденції сприяв також вступ країн до ЄС та підтримка з
європейських фондів (Австрія, Ірландія, Іспанія, Португалія, Швеція, Фінляндія). Хоча кількість студентів у Чехії значно зросла з 1990-х років, країна
все ще відстає від інших розвинених європейських країн. А ще зауважує
вплив на реформування вищої освіти Чехії приєднання до ЄС та виконання
європейських договорів: реструктуризація вищої освіти на два цикли, визнання кваліфікації та дипломів, виконання однакових вимог до регламентованих професій: узгодження змісту навчання, рівня освіти, мобільності в
освіті, впровадження інновацій. На думку К. Влчкової, важливими змінами
в освіті потрібно вважати виконання всіх принципів, які висвітлені у документах ЄС: європейський вимір в освіті, посилення викладання іноземних
мов, об’єднання системної освіти та бізнесу, роль освіти у демократичних
процесах та громадянстві тощо. “Біла книга” Чеської Республіки i Рамкові
освітні програми також сприяють цим змінам [39, s. 14–22].
Для реформування вищої освіти країни впровадили національну програму реформ Чеської Республіки на 2014 рік, виконують Міжнародну стратегію конкурентоспроможності 2012–2020, стратегію освітньої політики
Чеської Республіки до 2020 року (проект 2014 року), а також документи:
доповідь європейської комісії з підвищення якості викладання та навчання в європейській вищій інституції (Report to the European Commission on
Improving the Quality of Teaching and Learning in Europe’s Higher Education
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Institutions), звіти Eurydice, модернізація вищої освіти в Європі: доступ,
збереження та працевлаштування 2014 (Eurydice Reports, Modernisation of
Higher������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
Education��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
in�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
Europe����������������������������������������������������
: Access��������������������������������������������
��������������������������������������������������
, ������������������������������������������
Retention���������������������������������
��������������������������������
and�����������������������������
����������������������������
Employability���������������
2014), стратегічні рамки для європейського співробітництва в галузі освіти та навчання
(ET 2020 – Освіта та тренінг 2020), стратегія “Європа 2020”.
Серед найбільших викликів, які чекають університети Чехії у майбутньому, дослідники виділяють різке зменшення студентів, проблеми, що
пов’язані з ефективним забезпеченням та постійним підвищенням якості в
усіх закладів вищої освіти, та зміцненням цінності/ актуальності освіти для
кожного студента. Тому перед вищою освітою Чехії поставлено завдання:
– розробити в університетах широкий спектр якісних навчальних програм, у яких будуть відображені різноманітні потреби та інтереси
сучасного студентства для роботи в інноваційній економіці;
– створити умови для навчання соціально незахищених кандидатів,
студентів з особливими потребами або інших нетрадиційних студентів;
– створити творче, інноваційне освітнє середовище, яке буде відкрите
для нових імпульсів, зі значною кількістю іноземних студентів та
науковців [51, s. 2–6].
Важливою тенденцією для освіти Чехії став компетентнісний підхід у
підготовці випускників. Упровадження нового стандарту підготовки магістрів
філологічних спеціальностей дало змогу змінити освітні програми, уточнити спеціальності, розробити та впроваджувати у програми компетенції як
результати навчання магістрів у дискрипторах: професійні знання, професійні
навички, загальна кваліфікація випускника [54].
Для підготовки магістрів філологічних спеціальностей також важливою освітньою тенденцією вважаємо формування ЄВО як стандарту знань
про Європу. В університетах Чехії у програми підготовки філологів введені
навчальні дисципліни, які сприяють формуванню компетенцій європейця.
Для студентів зі ступенем бакалавра надані можливості обирати для навчання магістерські програми: “Південноєвропейські та східноєвропейські дослідження”, “Центральноєвропейські дослідження” (Карловий університет),
“Скандинавські дослідження” (університет Масарика), “Чесько-німецькі
дослідження” (університет Південної Чехії в Чесько Будейовице). Дисципліни, включені до змісту програм підготовки, ознайомлюють магістрантів
з політикою, соціологією, економікою, історією та етносом європейських
країн.
У концепції реформування вищої освіти Чехії важливе місце приділене змінам в системі університетської підготовки вчителів. Наголошено
на відповідальності університетів за розроблення навчальних програм та
подальшої системи освіти вчителів початкових та середніх шкіл. Зміни, за-
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пропоновані у законі, були винесені на загальне обговорення педагогічної
громади, яка могла б заявити про свої інтереси щодо реформи [51, s. 30–31].
Оскільки освіта вчителів має довгостроковий та систематичний вплив на
всю систему освіти, в т. ч. вищу освіту, підкреслили важливість проводити
реформу навчання вчителів спільно з університетами. Міністерство також
наголосило, що для досягнення цілей нового закону про освіту буде швидко реагувати на реальні потреби та приділяти необхідну увагу подальшій
освіті вчителів [51, s. 43].
У стратегії освітньої політики Чеської Республіки до 2020 року однією
з цілей є завершення стандарту підготовки вчителя, виділення найважливіших аспектів якісної роботи педагогічного колективу для оцінювання роботи вчителів з метою допомогти їм покращити педагогічну діяльність. До
2020 року також планують розробити систему кар’єри для вчителів та перевірити всі її елементи: професійний портфель вчителя, оцінювання роботи,
освіту. Це можливо через виконання таких завдань: розробити пропозицію
поступового впровадження системи кар’єри вчителя на основі досвіду – від
пілотної верифікації до інших заходів, стимулів та забезпечення ресурсів для
її реалізації; пов’язати систему кар’єри вчителя з системою початкової та
безперервної освіти [50, s. 30]. Акцентуємо на важливих завданнях, які мають
безпосереднє відношення до підготовки філолога-вчителя. Насамперед це
розвиток педагогічних навичок, які необхідні для роботи в класі (наприклад,
використання діагностичних засобів), по-друге, збільшення частини та якості рефлексивного практичного навчання студентів як невід’ємної частини
програми підготовки вчителів [50, s. 33]. Отже, тенденція оновлення системи
підготовки вчителя початкової та середньої школи є довгостроковою для Чехії.
У концепції реформування вищої школи вказано на недостатню інфраструктуру для розвитку та інновацій, низьку доступність та обмежену професійну інформацію, яка необхідна для впровадження успішних інновацій,
для прийняття рішення щодо інноваційних продуктів, єдиних стандартів
Computer Aided Material Preselection by Uniform Standards (CAMPUS), для
отримання інформації про нові патенти (наприклад, система Derwent) [51,
s. 40–43]. Отже, виділимо ще одну важливу тенденцію – впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у вищу школу. Вища школа Чехії разом
з іншими освітніми закладами активно використовує цифрові технології,
у ролі індикатора для оцінювання прогресу та якості навчання. Сьогодні
цифрові технології розглядають у країні як феномен часу, який випереджає прогрес, безумовно, освіта постійно адаптується до сучасної ситуації.
Дослідник Ю. Свобода вважає, що використання у навчанні ІКТ має бути не
лише предметом навчання, але й засобом навчання у всіх галузях. Цифрова
технологія не може функціонувати без прикладного програмного забезпечення, Wi-Fi, що підключає будь-який пристрій ІКТ до проектора даних,
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мережі LAN, VGA або HDMI замінюють двома бездротовими адаптерами
тощо. Навчальне програмне забезпечення застосовують як під час самостійного електронного навчання, так і безпосередньо навчання на занятті
[55, s. 18–21]. Дослідник з-поміж інтернет-програм, які є популярними в
освіті Чехії, аналізує оригінальну чеську програму (www.edubase.cz), яку магістранти та вчителі дістали змогу використовувати і в галузі електронного
навчання, і на уроках. Програма має широкий спектр варіантів: від уроків
початкової школи до занять в університетах та корпоративної освіти, та
надає навчальні та тестові матеріали з усіх навчальних предметів. Додаток
програми дає змогу створювати власні матеріали з текстовим, графічним
та мультимедійним вмістом, може бути вімкнений будь-який цифровий
матеріал, наприклад PDF-файли, презентації або DWG (документи CAD)
та інші. У Празі працює акціонерне товариство OnLine School, портал якого пропонує школам у режимі он-лайн адмініструвати свої програми на
серверах. Портал School OnLine пропонує крім інформаційної системи (кафедра) для середніх шкіл, яка дає можливість керувати всіма програмами в
електронному вигляді, ще й OLAT – веб-сервер для всіх навчальних закладів,
на якому потрібно створювати, зберігати та розповсюджувати навчальні матеріали. У Чехії популярними також є SAS – модульна система управління
шкільною програмою для початкових та середніх шкіл, SASa – система для
бакалаврів у вищій школі. Для ефективного управління та впровадження
ІКТ у навчальний процес необхідно отримати інформацію про його результат, здійснення окремих кроків, досягнення бажаних результатів, а також
проаналізувати слабкі місця. Потрібно контролювати цей процес, щоб
запобігти небажаних результатів та не використати неефективно людські
та фінансові ресурси. Для цього проводять моніторинг, який відбувається
систематично і впродовж певного часу. Він може мати різні форми, для
освіті важливою є інформація про ефективність навчання ІКТ [37, c. 28–43].
Досвід Чехії у розробленні та впровадженні навчальних програм в освітні заклади з метою розвитку цифрових технологій необхідно врахувати
для освітніх закладів України. У посібнику “Педагогічні, організаційні і
технічні аспекти розширення шкільної інфраструктури” подана характеристика серверів навчання, які рекомендовані для учнів та студентів у
Чехії, наприклад: Aktivní učitel: www.activucitel.cz; DUMy na RVP: dum.
rvp.cz; DUMY: dumy.cz/, EduBase: www.edubase.cz; Edu-Learning: skoly.
edu-learning.cz; EduWork: www.eduwork.cz; InfoGram, portál pro podporu
informační gramotnosti: www.infogram.cz; Katalog výukových materiálů pro
žáky a učitele: www.vyukovematerialy.eu/; Mimo školu: www.mimoskolu.cz;
Moodle: www.moodle.cz; Národní agentura pro evropské vzdělávací programy,
Přehled vzdělávacích serverů: www.naep.cz–Comenius, Erasmus, Leonardo
da Vinci; OK help: www.okhelp.cz; PedF UK Praha: Mezinárodní výukové
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projekty: it.pedf.cuni.cz/~bobr/projekty.htm; Počítačové fígle pro učitele: efigle.
cz/Přinášíme inovace do vzdělávání–Aisis: www.aisis.cz RVP–Metodický portál
inspirace a zkušenosti učitelů: rvp.cz; Učitelský spomocník: spomocnik.rvp.cz;
Ve škole: www.veskole.cz; Veselá chaloupka: www.vesela-chaloupka.cz; Vzdělání na
dotek – www.vzdelaninadotek.cz; Vzdělávání je i naše věc–EDUin:www.eduin.
cz. [37, s. 48]. Зазначимо, що, незважаючи на такий досвід упровадження
ІКТ у вищу та середню школу, розроблення значної кількості навчальних
електронних курсів-програм, у стратегії освітньої політики ЧР до 2020 року
поставлено власні пріоритетні цілі у контексті цифрового світу. Акцентують, що освіта має відкрити нові методи і способи навчання за допомогою
цифрових технологій для підвищення компетентності учнів у цій сфері, для
роботи з інформаційними та цифровими технологіями, розвитку інформаційного мислення учнів тощо [50, s. 6].
Cучасною тенденцією вищої освіти Чехії також є розвиток міжнародного співробітництва університетів як процес інтернаціоналізації освіти. Як і у
Польщі та Угорщині, в університетах Чехії студенти та викладачі активно
беруть участь в академічній мобільності. Для виконання цієї мети у Чехії
використовували пропозиції європейського простору освіти та науки, розширили міжнародні зв’язки, сприяли двосторонній мобільності, що посилює міжнародний характер університетів, підтримували обдарованих
студентів та викладачів з інших країн. У концепції розвитку вищої освіти
також підкреслювали необхідність мотивувати університети впроваджувати
нові навчальні програми іноземними мовами для збільшення академічної
мобільності [51, s. 30]. На сучасному етапі розвитку вищої освіти та академічної мобільності як тенденції університети намагаються виконати завдання
ЄС до 2020 року щодо 20% кількості учасників.
Кількість та значущість освітніх реформ у країні, здатність аналізувати
слабкі та сильні сторони освітніх змін у вищій школі, ставити перед освітою
завдання світового рівня дає змогу стверджувати про довготривалу тенденцію в країні – здатність до реформування вищої освіти.
Вищій освіті також надають важливе місце у розвитку C��������������
ловацької Республіки. Реформа 1990 р. освіти Словаччини залишилася незавершеною
(№ 172/1990 Z.z.). Сучасна вища освіта Словацької Республіки розпочала
свій розвиток з 1992 р., з часу від’єднання країни від Чехословаччини. Це був
період кризи в економіці, перебудови суспільства, що не могло не вплинути
і на освіту. Основними причинами кризи у словацькій вищій освіті вважали,
зокрема, брак концепції вищої освіти, довгострокову критичну ситуацію з
фінансуванням, недооцінену та непідтримувану науку в університетах, матеріальну та соціальну недооцінку викладачів університету, а також часто
непрофесійне ставлення самих вищих навчальних закладів до вирішення
своїх проблем. Основними проявами цієї кризи стало зменшення високо-
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професійних викладачів університетів, незацікавленість молодих обдарованих людей у вищій освіті, високий середній вік професійного керівництва,
поглиблення внутрішнього боргу та в багатьох випадках зниження якості
викладання та наукових досліджень.
У 1998 році у політичній заяві уряду освіту було проголошено одним із
найважливіших і найтриваліших пріоритетів. У концепції подальшого розвитку вищої освіти Словаччини на ХХІ століття було визначено, що цілі, які
поставлені перед освітою, є ключовими для сталого позитивного розвитку
суспільства країни та виходять за рамки одного терміну роботи уряду. Суть
програми розвитку освіти збігалася з Всесвітньою декларацією про вищу
освіту ХХІ століття, прийняту ЮНЕСКО на Всесвітній конференції з вищої
освіти (жовтень 1998 р.) в Парижі.
На подальший розвиток вищої освіти країни вплинула також Болонська
декларація, підписана міністрами освіти 29 європейських країн, включаючи міністра освіти Словацької Республіки (червень 1999 р.). Рекомендації
Болонської реформи задовільняли новій архітектурі вищої освіти в Європі.
У цих важливих документах містяться рекомендації для вищої освіти, які
були використані для реформування вищої школи Словаччини, враховані
поточні та майбутні вимоги.
До сучасних викликів, які постали перед вищою освітою Словаччини,
як і іншими країнами Вишеградської групи, відносять:
– збільшення молоді, яка зацікавлена у здобутті вищої освіти;
– потреби суспільства у кваліфікованих спеціалістах;
– очікуване або вже спостережуване зниження якості вищої освіти
внаслідок обох попередніх фактів;
– втрата привілейованого становища університетів як єдиного постачальника вищої освіти внаслідок вибухового розвитку інформаційних технологій;
– гарантована якість вищої освіти.
За даними статистики з 1990 по 2006 рр. у вищій освіті Словаччини спостерігалося кількісне збільшення студентів університетів у три рази; кількість
випускників була майже в чотири рази більшою, ніж у 1990 році; за середнім
показником з 2001 по 2006 рік у Словаччині щороку збільшувалася кількість
викладачів університету на 115 осіб; за останнє десятиліття (1998–2008 рр.)
було створено 12 університетів; поточна кількість державних та приватних
університетів Словаччини становила 33. Також зазначено, що з наукових
напрямів переважали соціальні науки (49,89%) та технічні науки (28,54%), а
кількість студентів університету з кожним роком збільшувалася, від 100 000 –
у 1997 році та 200 000 – у 2007 році. Спостерігається і номінальна тенденція
зростання витрат державного бюджету Словацької Республіки для галузі
вищої освіти, очікують витрат в розмірі 51 360 826 000 sk [53, s. 15–16].
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У пропозиціях концепції подальшого розвитку вищої освіти у Словаччині на ХХІ ст. наголошувалося, що вона, як і суспільство, переживає глибоку
кризу цінностей, тому мають відбутися кардинальні трансформації, щоб
вийти за рамки суто економічних міркувань та залучити глибші моральні,
інтелектуальні та духовні виміри [53].
Уряд також акцентував на важливості реформи вищої освіти Словаччини задля збільшення кількості випускників, забезпечення їх гарантованими
державою документами про освіту, надання якісної у європейському просторі освіти, мобільності студентів, викладачів та іншого університетського
персоналу, а ще конкурентоспроможності на міжнародному ринку праці
[53].
Реформа словацької вищої освіти була активно обговорена академічною громадськістю, а після доповнення й уточнення уряд репрезентував
концепцію подальшого розвитку вищої освіти Словаччини на ХХІ століття,
яка складалася з двох частин та додатка. Перша частина містила основні напрями розвитку словацької системи вищої освіти на основі аналізу поточної
ситуації та цілей, які мають бути досягнуті в найближчі декілька років, тоді
як тривалі процеси відбуватимуться у віддаленому майбутньому. Основні
ідеї концепції повторювалися та були більш детально розроблені у значно
більшій другій частині, що складається з дванадцяти основних напрямків
розвитку вищої освіти з коротким аналізом поточної ситуації, поставлених
цілей та шляхів їхнього досягнення. Ці ключові сфери були визначені як
найбільш важливі для подальшого розвитку словацької вищої освіти та
освіти загалом. У додатку містяться статистичні огляди, основні дані про
вищу освіту, що доповнюють опис її поточного стану. Метою реформи
стало створення умов для здорової конкуренції та диференціації, зосередження уваги на якості, ефективності та відповідальності перед суспільством
та створення умов, які дають змогу словацьким університетам конкурувати
в міжнародній освіті [53].
Отже, однією з важливих освітніх тенденцій Словаччини є готовність
до реформування освіти, конструктивних змін усіх її суб’єктів. Ця тенденція
є довготривалою, сприяє виділенню пріоритетних завдань на найближчі
десятиліття та на ХХІ століття загалом.
У процесі змін можна було виділити слабкі та сильні сторони словацької
освіти. Слабкими сторонами визнали такі: брак концепції вищої освіти; невизначеність місії окремих вищих навчальних закладів; недостатня зорієнтованість студентів; неналежне законодавство; недостатня диверсифікація, як
інституційна, так і програмна; довгострокове недофінансування та великий
внутрішній борг; недостатність інституційного та цільового фінансування
науки в університетах; колапс кадрів: віковий поріг викладачів, брак кваліфікованих молодих працівників; закриття закладів вищої освіти; брак чіткого
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виділення компетенції; неефективний спосіб вступу до університетів; нерегульована оплата за деякі види досліджень на законодавчому рівні; брак
механізмів оцінювання та презентації відповідальності вищих навчальних
закладів перед суспільством; моральний занепад суспільства та його вплив
на вищу освіту; зниження конкурентоспроможності на рівні зарубіжних
країн. Були також виділені причини недоліків. Так, у зв’язку з погіршенням
умов роботи в університетах прогресувала тенденція до зниження якості
навчального процесу та науково-дослідної діяльності. Покращити якість
вищої освіти було неможливо через зростання кількості студентів університету за останні 10 років, сучасний спосіб фінансування закладів, а також
через тривале переважно одноступеневе навчання (магістерське). Виділення
слабких сторін університетської системи в Словаччині спричинило занепокоєння і засвідчило необхідність проведення фундаментальної реформи
усієї системи. Необхідність змін підкреслює також той факт, що у рамках
переговорів щодо вступу Словаччини до ЄС було включено сферу освіти
та науки. Подальші кроки у процесі реформування мають вплинути на ці
недоліки вищої освіти [53].
З-поміж позитивних ознак вищої освіти в Словаччині були названі:
справжня автономія університетів та академічна свобода; зацікавленість
значної кількості молоді у вищій освіті; здатність талановитих студентів
конкурувати в міжнародному освітньому просторі; бажання і здатність
завзятих людей розвивати словацьку вищу освіту; хороша зайнятість випускників на внутрішньому та закордонному ринках праці, низька кількість
безробітних випускників; адекватна здатність брати участь у міжнародному
співробітництві; великий науковий потенціал та потенціал в інших сферах,
які пропонують університетам компанії [53].
Словацьку Республіку відносять до 50 найбільш розвинених країн світу
за оцінкою якості життя. Індекс людського розвитку був виміряний поєднанням показників освіти, здоров�����������������������������������������
’����������������������������������������
я та рівня життя за методикою UNDP������
����������
(Програма розвитку ООН). Оскільки розвиток системи освіти вже розглядають
у глобальному масштабі як необхідну умову виживання людської спільноти
загалом, реформа словацької вищої освіти стала умовою підвищення загальної якості життя словацького суспільства та його конкурентоспроможності
в європейському та глобальному масштабах [53].
У концепції були виділені принципи, які лежать в основі вищої освіти
Словаччини ХХІ століття:
– розвиток знань за допомогою досліджень та розробок є однією з
основних функцій вищої школи;
– система вищої освіти має бути зорієнтована на потреби студента та
працевлаштування випускника у суспільстві;
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–

ефективна політика розвитку людських ресурсів, перш за все, викладачів університетів, є визначальною для вищих навчальних закладів;
– доступ до вищої освіти має базуватися лише на навичках, якими
володіє кандидат, будь-яка дискримінація в цьому підході неприйнятна;
–����������������������������������������������������������������
	��������������������������������������������������������������
необхідність диверсифікації вищої освіти для розширення можливостей доступу;
– з огляду на появу нових методів роботи, які засновані на інтенсивному використанні знань та інформації, необхідно посилити
взаємозв’язок вищої освіти з іншими верствами суспільства;
– вища освіта має бути зорієнтована на довгострокову актуальність,
тобто має бути високий ступінь узгодженості між очікуваннями
компаній та тим, що забезпечує вища освіта [53].
Наступним кроком у розвитку освітньої галузі, який зробило міністерство освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки, була
підготовка національної програми розвитку виховання та освіти (NRVV)
“Якісна та доступна освіта Словаччини” на основі програми декларації уряду Словаччини (PVV). У декларації заявлено, що “сучасний стан словацької
системи освіти, як регіональної1, так і вищої, уряд розглядає як виклик. Поліпшення цієї ситуації також потребує фундаментальних системних змін,
як внутрішніх, так і зовнішніх, і уряд налаштований їх терміново розпочати
виконувати. Тому у програмі декларації уряду містяться зобов’язання щодо
формування національної програми розвитку освіти, яка також буде включати довгострокову концепцію змісту освіти та охоплюватиме у 10-річній
перспективі довгострокові цілі та завдання Cловацької Республіки в освітній
галузі від дошкільної освіти через початкову, середню до вищої освіти, а
також для подальшої освіти для особистого розвитку та набуття знань та
навичок, які необхідні для успішної кар’єри випускників на ринку праці”
[52, s. 5].
Проект національної програми (NRPV) також базувався на звіті про
стан освіти, який обговорили в академічних колах у 2013 році. NRPV включив три стратегічні цілі, 12 конкретних цілей, 6 з яких для вищої освіти, та
106 заходів для реалізації цілей. План імплементації NPRVV, що охоплює
10-річний період 2018–2027 рр., розділили на п’ять дворічних планів дій
(АР). Перший план дій (AP 1) розрахований на період 2018–2019 рр., другий
план (AP 2) – на період 2020–2021 включають заходи виконання програми
декларації уряду (PVV) [52, s. 28].
Поняття регіональної освіти не визначено в міжнародній термінології, але у Словаччині
використовується для позначення дошкільної, початкової та середньої освіти, що зазначено
у документах, включаючи і NPRVV.
1

55

П’ятакова Галина

Стратегічними цілями, які визначено у NPRVV, є такі: створення ефективної вищої освіти, що є частиною європейського простору вищої освіти
(EHEA) та європейського дослідного простору (ERA); забезпечення вищої
освіти за міжнародним стандартом якості, яка доступна для всіх громадян, які виявляють інтерес та мають умови для її успішного завершення;
формування ядра дослідницького потенціалу Словаччини у галузі фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та розробок є двигуном
розвитку суспільства та всіх регіонів Словаччини. Серед часткових цілей,
які конкретизують стратегічні, виділимо лише ті, що пов’язані з покращенням підготовки магістрів філологічних спеціальностей. Насамперед, це
формування вищої освіти, яка є частиною Європейського простору вищої
освіти, за міжнародними стандартами. З посиленням вимог для викладання іноземних мов та формування мовних компетенцій, які сформульовані
Радою Європи у “агальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти”, для
філологів важливою є ціль – створення умов для завершення вищої освіти
для всіх зацікавлених громадян. Оскільки магістр – це також дослідник у
своїй галузі, створити належні умови для його діяльності спроможна лише
вища освіта, яка є стрижнем дослідницького потенціалу Словаччини, фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та частина європейських
досліджень (ERA) [52, s. 28].
Важливою для Словаччини є тенденція збереження національної вищої
освіти, яка є довгостроковою тенденцією. Зауважимо, що всі міжнародні
документи підкреслюють унікальність системи вищої освіти кожної країни
та необхідність збереження її позитивних національних особливостей. Ні за
яких обставин трансформація вищої освіти не має стосуватися досягнення
подібності або об’єднання європейських систем освіти. Для Словаччини неможливо просто прийняти рішення, чинні в Європі, країна має розробити
власну концепцію реформи та розвитку національної вищої освіти. Отже,
потрібно репрезентувати свою концепцію розвитку, підготовити необхідні
документи, що стосуються організування, фінансування та управління університетами у Словаччині на законодавчому рівні. Оскільки університети
є найважливішими закладами науки та освіти, гарантами їхньої високої
якості, потрібно створити всі передумови для того, щоб система визнаних
державою університетів гарантувала якість як вищої освіти, так і дипломів,
університети могли виконувати свою місію. Важливо, щоб вищі навчальні
заклади, як єдиний гарант вищої освіти, мали можливість розвивати власний профіль, адже лише таким чином вони зможуть зберегти ті національні
ознаки, які вони мали протягом майже тисячі років [53]. У новій реформі
також зазначено цілі, що пов’язані з вивченням історії, культури, традицій
Словаччини, які повністю збігаються зі стратегічними та частковими цілями,
які вже було розглянуто. Зважаючи на сказане, вища освіта Словаччини з
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2018 по 2027 рр. формуватиметься як національна освіта, яка має посісти значне місце в освіті європейських країн. Таким чином, тенденція вищої освіти
країни щодо формування національної освіти, яка реалізується за допомогою
збереження традицій, мови, культури, її автентичності, є довготривалою.
Наголосимо, що вивчення досвіду Словаччини у сфері вищої освіти для філологів, це насамперед вивчення мови, літератури та культурних традицій.
Розв’язанню цих завдань, які спроможні покращити підготовку магістрівфілологів сприятимуть заходи, які виділені у NPRVV:
– узгодження системи забезпечення якості вищої освіти зі стандартами та рекомендаціями щодо забезпечення якості європейського
простору вищої освіти (EHEA);
– затвердження стандартів акредитації у вищій школі;
– затвердження зміненої системи навчальних планів
– систематична підтримка впровадження інноваційної вищої освіти,
зорієнтованої на студента;
– створення можливостей для професійно зорієнтованого бакалавра –
випускника нового типу ступеня;
– ідентифікація очікуваного рівня знань та компетентності на початку
університетського навчання;
– розроблення плану дій щодо подальшого розвитку докторантури;
– підтримка програм талантів в університетах [52, s. 50].
Отже, для вищої освіти Словаччини довготривалою тенденцію є здатність до змін, реформування, що сприяє оцінюванню здобутих результатів,
визначенню недоліків та формулюванню нових стратегічних та часткових
цілей для подальшого розвитку словацької освіти, яка займає значне місце
на міжнародній арені.
Проблема підготовки якісного викладача є однією з національних особливостей вищої освіти Словаччини. Збільшення кількості університетів
Словаччини призвело до недостатньої кількості викладачів-професіоналів.
Щоб вирішити цю проблему, університети поповнюють кадри тими, хто
має досвід викладання у початкових та середніх школах. Також частково
доручають викладачам нижчого рівня завдання, які повинні виконувати
професори та доценти [38, s. 23].
У 2009 р. був ухвалений закон “Про педагогічних працівників”, у якому
сформульовані нововведення щодо систематичного професійного розвитку вчителів, їхньої атестації, кар’єрних ступенів, а також висунуто низку
вимог до покращення підготовки і становища вчителів. З 2011 по 2019 рік
відповідно до закону ввідбувалися зміни, що надало змогу вчителям при
виконанні педагогічної діяльності подавати пропозиції щодо підвищення
якості освіти, змін у шкільних освітніх програмах та професійній діяльності
загалом. Вчитель має змогу самостійно обирати та застосовувати методи,
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форми і засоби, які дають змогу створювати умови для навчання та саморозвитку учнів і сприяють розвитку їхніх компетентностей. За цим законом
були передбачені також умови для безперервної освіти та підвищення кваліфікації вчителя, об’єктивного оцінювання та винагороди за виконання
ним педагогічної діяльності [63]. Отже, можемо стверджувати, що тенденція – оновлення системи підготовки вчителя початкової та середньої школи є
довготривалою для освіти Словаччини.
У концепції подальшого розвитку вищої освіти Словаччини на
ХХІ століття підкреслювали роль інформаційно-комунікаційних технологій
та необхідність розробити стратегічний план для ІТ-сектора освіти, забезпечити, щоб кожен університет мав свій стратегічний план для ІТ-сектора
Потрібно було виконати завдання: створити умови для вдосконалення навичок персоналу інформаційних технологій в університетах для роботи в
мережах Moodle, AIS, MAIS; досягти значного прискорення та поліпшення
академічної комп’ютерної мережі SANET; переконатися, що кожен студент
має достатній доступ до комп’ютера, під’єднаного до Інтернету у вищій
школі. На основі стратегічного дослідження було прийнято рішення для
університетського середовища вибирати професійне програмне забезпечення, яке лягло б в основу інтегрованої університетської інформаційної
системи. Впровадження такої системи для окремих вищих навчальних закладів було підтримано на рівні міністерства освіти [47]. Виконання цих завдань пов’язане з довготривалою тенденцією створення умов для розвитку
ІТ-сектора та цифровізації вищої освіти. Тому серед тенденцій підготовки
магістрів філологічних спеціальностей в університетах Словаччини виділяємо впровадження ІТ та цифрових (digіtell) технологій у навчальний процес.
Сучасним напрямом розвитку вищої освіти всіх країн Вишеградської
групи є міжнародне співробітництво університетів як процес інтернаціоналізації освіти. З 2000 р. потрібно було забезпечити активну участь словацьких
університетів у програмах ЄС, освіти, навчання, таких, як SOCRATES II,
Leonardo da Vinci II, 5 RP (СОКРАТ II, Леонардо да Вінчі II, РП5) для науки
та досліджень студентів і викладачів. Для виконання цих завдань збільшили
підтримку міжнародної мобільності словацьких викладачів та студентів і
одночасно створювали умови для взаємної мобільності [53].
Дослідниця Т. Ключкович розглядає участь Словаччини в освітніх програмах ЄС – SOCRATES ІІ і Leonardo da Vinci ІІ (2000–2006 рр.), ERASMUS,
Jean Monnet, TEMPUS як наслідок реформування вищої освіти. Вона резумує,
що відбулося “поглиблення інтернаціоналізації вищої освіти і науки”, а
завдяки цьому розширилася багатостороння взаємодія словацьких вищих
закладів освіти, підвищилася їхня конкурентоспроможність та відкритість,
покращилася якість навчання та наукових досліджень. Беручи участь у таких
програмах, стають мобільні, посилюються партнерські зв’язки університетів

58

ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ-ФІЛОЛОГІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ
КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ: ВИКЛИКИ, ТРАДИЦІЇ, ДОСВІД

у спільних проектах, що загалом орієнтує на стратегічну ціль – “гармонізацію розвитку вищої освіти в СР із загальноєвропейським трендом” [10, с. 76].
Отже, маємо змогу виділи тенденцію до збільшення академічної мобільності
студентів, яка впливає на підготовку магістрів-філологів, оскільки вони є
активними у програмах обміну між студентами.
У 2019 році набули чинності декілька змін до закону про вищу освіту
(№ 131/2002 Zz�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
). Словаччина мала максимально рівномірно продовжувати процес загальноєвропейської гармонізації національних систем вищої
освіти, як це сформульовано в Болонській декларації міністрами освіти
європейських країн. Серед завдань, доданих до Закону, є запровадження
загальнодержавної системи кредитування, що відкриває можливості для
самопрофілювання студентів та дає можливість їм обрати індивідуальний
темп навчання та мобільності на національному та міжнародному рівнях.
Кредитна система має стати інструментом для порівняння та визначення
сумісності навчальних програм, а також переходу між такими формами
навчання, як денна та заочна. Словацькі університети мали сприяти європейському виміру вищої освіти. З цією метою розробляли зміст навчальних програм, нові умови для співпраці між університетами та академічної
мобільності. У середньостроковій перспективі міжнародна мобільність має
поступово збільшитися до масштабів, коли вона стане реальною для кожного студента [57].
Дослідниця Н. Шумейко вважає “очевидними … такі досягнення словацької системи освіти, як: ефективна професійна іншомовна підготовка
фахівців гуманітарного профілю, здатних послуговуватися знаннями іноземних мов, культур як інструментом професійної діяльності за фахом
на основі міжкультурного підходу; участь словацьких вищих навчальних
закладів у програмах академічної мобільності; формування освітньої парадигми, орієнтованої на прогресивні соціокультурні зміни в сучасному
полікультурному соціумі Словацької Республіки” [29, с. 6].
Для посилення європейського вектора у роботі словацьких університетів
важливе значення має впровадження ЄВО. Так, у вищу школу Словаччини були
впроваджені нові дисципліни європейської тематики (європейське право,
європейська інтеграція, європейська монетарна політика та ін.), а також
створені центри, кафедри та інститути європейських досліджень для “поступової інституалізації європейської проблематики” [10, с. 76]. Для нашого дослідження є важливим те, що тематику європейських студій впроваджують
до навчальних програм суспільно-гуманітарних спеціальностей, а отже вона
має місце і у програмах підготовки магістрів філологічних спеціальностей.
Оскільки у програми підготовки магістрів-філологів додають дисципліни
культурологічного циклу, студенти мають змогу вивчати європейську культуру у порівняльному аспекті з культурою рідного народу, що сприяє фор-
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муванню знань про Європу. Серед студентів-філологів зі ступенем бакалавра
популярністю користуються такі магістерські програми, як “Центральноєвропейські дослідження” (університет Яна Коменського), “Східноєвропейські
мови і культури” (університет Костянтина Філософа в Нітрі, Пряшівський
університет), “Класична філологія із середземноморськими дослідженнями”
(Трнавський університет), “Російські дослідження” (Пряшівський університет), “Слов’янознавство зі спеціалізаціями болгарська, чеська, хорватська,
словацька і словенська мови” (університет Яна Коменського). Отже, тенденцію
формування ЄВО як стандарту знань про Європу спостерігаємо також і у підготовці магістрів філологічних спеціальностей в університетах Словаччини.
Сучасною освітньою тенденцією Словаччини, як і Угорщини, визначимо
вміння передбачати майбутній розвиток вищої освіти до 2030 року, враховувати
мегатренди суспільного розвитку. У NPRVV були також виділені стратегічні цілі та національні пріоритети щодо виконання порядку денного на
2030 рік у галузі освіти:
1. Підвищення якості освіти та зміцнення соціального статусу вчителя
в міжнародному контексті, глобальних мегатрендів та імплементації
принципів суспільства знань. Це можливо здійснити за рахунок виконання стратегічної цілі: поліпшення якості освіти та навчання.
2. Зміцнення принципів інклюзії в системі освіти та забезпечення рівнів
можливості для всіх учнів/студентів, незалежно від їхнього соціального статусу, стану здоров’я чи національності/етнічної приналежності,
з акцентом на збільшення можливостей для позитивної соціальної
мобільності.
Стратегічна ціль: збільшити доступність якісної освіти та навчання.
Пріоритетний наскрізний рівень NPRVV: інтеграція та включення маргіналізованих циганських громад, студентів з неблагополучного соціального
середовища.
3. Подолання структурних відмінностей між пропозицією робочої
сили та ринком праці, збільшення готовності робочої сили до сучасних та майбутніх потреб ринку праці та забезпечення достатніх
можливостей упродовж усього життя, індивідуальна освіта.
Стратегічною ціллю є: модернізація освіти та навчання. Пріоритетний
наскрізний рівень NPRVV: зв’язок системи освіти з потребами економіки,
ринком праці. Розроблення неформальної системи навчання [52, s. 45].
Перед вищої школою країн Вишеградської групи поставлені виклики, які
університети разом із супільством мають подолати до 2030 р. Для вищої освіти
України, яка працює лише над стратегіями 2025 року, ці мегатрегди також є
актуальними. Враховуючи сучасний розвиток вищої освіти, умови змін у світі та виклики, які зростають, угорські дослідники сформулювали концепцію
вищої освіти у світлі того, якими будуть соціально-економічні мегатренди
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впродовж наступних десятиліть. Перший тренд – технологічна революція:
технологічні можливості розширюються експоненціально: весь розвинений
світ безпосередньо контактує через смартфони та інші мобільні пристрої;
можна отримати доступ до наших даних та додатків будь-де та в будь-який
час через хмарні сервіси; продуктивність зростає, людські ресурси в деяких
сферах замінюють роботи, зростає соціальна участь у бізнесі, активізується
цифровізація людства. Другий тренд – це глобалізація: простір і час розмиті
(робочий семиденний тиждень, робочий день – 24 години); з’являються
нові економічні сили, змінюється звичайний світовий порядок (країни,
що розвиваються, становлять понад 50% світової економіки з 2013 року);
на світову економіку, яка постійно розвивається, все більше впливає розвиток інновацій. Третій тренд – демографічні тенденції: у Європі народжується
все менше дітей, проте люди живуть довше і довше працюють тому, що
звикли і потребують активного способу життя, а також тому, що не можуть
вижити лише на пенсії; міграція населення набуває глобального виміру.
Четвертий тренд – соціальні потреби: особиста реалізація та осмислене проведення вільного часу стають все більш важливими для людей, завдяки чому
майже кожна послуга, маркетинг та медіаіндустрія є персоналізовані; традиційні чоловічі та жіночі ролі переоцінені та стають більш рівномірними
(половина користувачів комп’ютерів – жінки). До п’ятого тренду відносять
зниження використання енергетичних джерел: глобальні зміни клімату формують культуру попиту на екологічно свідомі, економічні, та стійкі системи, що самофінансуються [48, о. 14–15]. Дослідники вважають, що ці п’ять
мегатрендів впливають на всі соціальні та економічні суб’єкти, а, отже, і
на зміни у вищій освіті. Визначення цих тенденцій дає змогу усвідомити
конкурентоспроможність, зосередитися на концепції якісної вищої освіти
Угорщини, визначити її майбутні кроки [48, о. 15].
Зважаючи на сказане, констатуємо, що вища освіта країн Вишеградської групи розвивається як національна освіта, яка має можливість посісти
значне місце серед освіти європейських країн. Для розвитку вищої школи
України досвід реформування вищої освіти країн В 4 має важливе значення. Вважаємо, що для розвитку вітчизняної вищої школи потрібно також
проводити дослідження, які могли б виокремити позитивні результати
попереднього етапу реформування освіти, завдання якого були вказані у
планах розвитку університетів. Зв’язок та взаємодоповнення етапів розвитку
дають мржливість передбачити стан виконання завдань реформи, значення
реформування для вітчизняної освіти загалом, та її місце в європейському
просторі зокрема. Чітке розмежування виконання цілей розвитку з визначенням причин невиконання та недоліків сприяли б формуванню подальших освітніх стратегій.
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Важливим для нашої освіти є і введення ЄВО – стандарту знань про
Європу. В університетах країн В 4 у програми підготовки філологів на ступенях бакалавра/магістра включено навчальні предмети, які формують у
студентів компетенції європейців. Навчання на програмах, які пов’язані з
дослідженням європейського регіону, сприяє формуванню системи знань
із соціополітики, економіки, історії, ознайомленню з культурними традиціями народів Європи та національних меншин.
Для активізації процесу інтернаціоналізації вищої школи України потрібно
збільшити участь магістрів у програмах академічної мобільності, які популярні у
країнах В 4 : стипендійних програмах CEEPUS, DAAD, Національній стипендійній та Австрійсько-Словацькій акційній програмі (Словаччина). Для підтримки мобільних студентів розробити програми “Навчання закордоном”,
які відповідали би змісту підготовки. Важливим для мобільних студентів
є і матеріальна підтримка, прикладом є досвід Угорщини: формування в
бюджеті університетів студентського кредиту, який не може бути меншим,
ніж потрійний стипендіальний грант.
Для університетів України корисним є і досвід підготовки вчителя мови
початкової/середньої школи. Отже, бажано було би вивчити, які зміни зроблено у навчальних програмах, як покращити рівень підготовки вчителя
впродовж життя, сформувати портфоліо вчителя, обґрунтувати компетентності педагога. Важливими є вимоги до педагогічної практики, до її бази,
збільшення годин практики. Вважаємо також, що необхідно вивчити та
впровадити в університети України досвід Угорщини щодо стипендіальної
підтримки для мотивації навчання на педагогічних спеціальностях.
Для вищої школи України необхідно також урахувати
����������������������������
досвід, який накопичено у країнах В 4 для збереження мови, культури національних традицій
у представників народу, що проживає на території інших держав. Для цього
потрібно на законадавчому рівні підготувати документи, які сприяли б відкриттю українських шкіл, діяльності громадських організацій українських
меншин в інших країнах. Ретельного підходу потребує підготовка вчителя
української мови і культури та української мови і культури національних
меншин. Наступним кроком буде розроблення на філологічних факультетах в університетах України таких програм для підготовки магістрів. У
нових програмах потрібно прописати умови формування професійних
компетентностей випускника – результатів навчання, які надавали б змогу
працювати вчителем у школах національних меншин, а також брати участь
в організуванні дозвілля у громадських осередках нацменшин. Тому, ще
одним напрямом інтеграції української вищої освіти вважаємо вивчення
та впровадження досвіду професійної підготовки магістрів філологічних
спеціальностей, який накопичено в університетах Вишеградської групи.
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2019/2020 навчального року спеціальності 035 філологія; 014 – середня освіта кваліфікації: магістр філології
Назва курсу
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спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи”

Адреса
викладання курсу

Львів, вул. Туган-Барановського, 7 кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Факультет та кафедра,
за якою закріплена
дисципліна

Факультет педагогічної освіти, кафедра загальної педагогіки
та педагогіки вищої школи
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та назва спеціальності
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Викладачі курсу
Контактна інформація
викладачів
Консультації з курсу
відбуваються

П’ятакова Галина Павлівна, канд. філол. наук, доцент
pyatakova.halina@gmail.com
середа, 13:30–14:30 год. (Туган-Барановського,7, ауд. 31)
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Сторінка курсу

http://pedagogy.lnu.edu.ua/employee/pyatakova-h-p;

Інформація
про курс

Навчальний курс “Особливості професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн
Вишеградської групи” є дисципліною за вибором зі спеціальності 035 філологія; 014 – середня освіта; для освітньої
програми підготовки другого (магістерського) рівня, яку викладають у І семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською
Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Коротка
анотація курсу

Курс розроблений таким чином, щоб надати магістрантам
необхідні знання, обов’язкові для аналізу професійної підготовки, стандартів, навчальних програм та дидактичного
інструментарію магістрів філологічних спеціальностей в
університетах країн Вишеградської групи. Розглянуті концепції системи дидактичної підготовки магістрів-філологів:
стандарти, зміст, методи, форми, моделі змісту підготовки,
класифікація тенденцій професійної підготовки магістрів-філологів у контексті освітніх тенденцій у країнах В 4. У курсі також розглянуті методичні рекомендації впровадження
європейського досвіду підготовки філологів в університети
України.

Мета та цілі
курсу

Мета вивчення нормативної дисципліни: ознайомити студентів з особливостями професійної підготовки, стандартами побудови змісту освіти магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн В 4 та впровадженням європейського досвіду у вищу школу України; сформувати вміння
аналізувати освітні програми.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Особливості
професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи” є:
1. Ознайомити магістрантів з головними особливостями професійної підготовки, формування стандартів змісту освіти,
навчальних програм магістрів-філологів в університетах країн Вишеградської групи.
2.�������������������������������������������������������
Ознайомити
������������������������������������������������������
зі змістом та характеристиками моделей
������������
підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн В 4.
3. Визначити головні тенденції професійної підготовки магістрів-філологів в університетах країн Вишеградської групи з
метою узагальнення досвіду для впровадження його у вищу
школу України.
4. Сформувати навички аналізу освітніх програм підготовки
магістрів.
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Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. Вип. 1. Ч. 2. –
С. 151–158.
23. Повідомлення Європейської комісії “Європа 2020:
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Тривалість курсу
Обсяг курсу

Очікувані результати
навчання

Ключові слова
Формат курсу

Теми

90 год.
32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин
практичних занять та 58 годин самостійної роботи
Після завершення цього курсу студент буде :
– визначати та пояснювати закономірності професійної підготовки магістрів-філологів у вищій школі як суб’єктносуб’єктної взаємодії;
– класифікувати і визначати тенденції професійної підготовки магістрів-філологів в закладах вищої освіти країн
Вишеградської групи;
– визначати та розширювати знання про процесуальний
компонент навчального процесу магістрів-філологів –
форми, методи, освітні технології у навчальній діяльності
магістрів;
– знати особливості формування професійних компетентностей магістрів філологічних спеціальностей;
– вміти порівнювати стандарти підготовки магістрів-філологів у країнах В 4;
– аналізувати освітні програми підготовки магістрів-філологів, з’ясовувати та робити висновок про дотримання галузевих стандартів,
– визначати методи, форми, технології та механізми їхнього
впровадження на заняттях у вищій школі;
– репрезентувати проекти, оприлюднювати (у різних формах) індивідуальні звіти та звіти з роботи груп.
Освітня програма, професійна підготовка магістра-філолога,
стандарт підготовки, структура дидактичної системи підготовки, моделі змісту освіти магістрів-філологів, компетентнісний підхід, компетентність, компетенція, педагогічний
менеджмент
Очний /заочний
Проведення лекцій, практичних, виконання самостійної роботи (проекти) та консультації для кращого розуміння тем
Змістовий модуль 1. Підготовка магістрів-філологів в
університетах Вишеградської групи
1. Історичні аспекти професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах.
2. Сучасні методологічні концепції професійної підготовки
магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн
Вишеградської групи.
3. Мета, завдання професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської
групи у світлі нової парадигми та її особливості.
Змістовий модуль 2. Дидактична система підготовки магістрів-філологів в університетах країн Вишеградської
групи
4. Структура професійної підготовки та аналіз програм магістрів-філологів в університетах Польщі, Угорщини, Чехії, та
Словаччини.
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5. Особливості змісту навчання магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи у контексті компетентністного підходу.
6. Структура системи дидактичної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської
групи та її особливості.
7. Характеристика методів, засобів, організаційних форм навчання магістрів на філологічних, гуманітарних, педагогічних, філософських факультетах та факультетах іноземних
мов в університетах країн Вишеградської групи.
8. Узагальнення зарубіжного досвіду професійної підготовки
магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн
Вишеградської групи.
http://pedagogy.lnu.edu.ua/employee/pyatakova-h-p
Підсумковий
залік в кінці семестру
контроль, форма
письмовий/тестовий контроль
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з історії, філософії, політології, загальної педагогіки, порівняльПререквізити
ної педагогіки, дидактики, психології, соціальної психології,
соціології, методики викладання фахових дисциплін, які достатні для сприйняття категоріального апарату.
Навчальні методи та
Презентація, лекції, інтерактивне навчання (робота в малих
техніки, які будуть вико- групах, мозковий штурм, ажурна пилка, техніка акваріума;
ристо-вуватися під час коопероване навчання), розроблення та репрезентація провикладання курсу
ектів, дискусія.
Необхідне обладнання Мультимедійний проектор, фліпчарт, маркери.
Оцінювання проводять за 100-бальною шкалою. Бали нараховують за таким співідношенням:
• практичні: 40% семестрової оцінки; максимальна кількість
балів___40__
• самостійна робота (проекти): 30% семестрової оцінки;
максимальна кількість балів___30___
• залік: підсумковий тест 30% семестрової оцінки, максимальна кількість балів__30__.
Підсумкова максимальна кількість балів_100______
Письмові роботи (проекти):
Критерії оцінювання
1. Проаналізувати стандарт підготовки магістра-філолога у
(окремо для кожного
вищій школі В 4 (країна за вибором магістранта) (2011–2018
виду навчальної діяльнавч. р.).
ності)
2. Порівняти освітні програми підготовки магістра філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської
групи та України (спеціальність та університет за вибором
магістранта) (2015–2019 навч. рік).
Академічна доброчесність: Очікують, що роботи студентів
будуть їхніми оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.
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Питання до заліку

Відвідування занять є важливою складовою навчання.
Очікують, що студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися всіх строків визначених для виконання проектів,
передбачених курсом.
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх
цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел,
яких немає серед рекомендованих.
Політика виставлення балів. Ураховують бали набрані на
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. Водночасно враховують присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття. Жодні
форми порушення академічної доброчесності не толерують.
1. Особливості підготовки перших магістрів у Празькому
(Карловий) університеті.
2. Особливості підготовки перших магістрів у Краківському
(Яґеллонський) університеті.
3. Особливості підготовки перших магістрів у першому
Угорському університеті м. Печ.
4. Особливості підготовки перших магістрів в Університеті
Сегед (ELTE).
5. Особливості підготовки перших магістрів в Universitas
Histropolitano (Universitas Pasoniensis, Словаччина),
6. Особливості підготовки перших магістрів в Universitas
cassovietis (Кошицький університет).
7. Особливості підготовки перших магістрів у Львівському
(Казимира ІІ) університеті.
8. Особливості підготовки перших магістрів в Імператорському Харьківському університеті.
9. Особливості підготовки перших магістрів в Імператорському університеті Святого Володимира (Київський).
10. Особливості підготовки перших магістрів в Імператорському Новоросійському (Одеський) університеті.
11. Особливості підготовки перших магістрів в Університеті
Яна Коменського (м. Братислава).
12. Становлення університетів, реформація та поява філологічних факультетів.
13. Письмовий та публічний іспити – два рівні іспитів та вимоги до ступеня магістра в Європейських університетах.
14. Перший досвід підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах середньовіччя.
15. Маастрихтський договір 1992 р. і утворення Європейського
Союзу.
16. Лісабонський договір 2007 р. та його вплив на розвиток
освіти.
17. Зміни у вищій освіті країн Вишеградської групи у процесі
реалізації завдань, окреслених у документах ЮНЕСКО.
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18. Зміни у вищій освіті країн Вишеградської групи у процесі реалізації завдань, окреслених у документах Ради
Європи
19. Зміни у вищій освіті у процесі реалізації завдань, окреслених у Законах про освіту країн Вишеградської групи.
20. Зміни у вищій освіті у процесі реалізації завдань, окреслених у документах положень міністерств освіти країн
Вишеградської групи.
21. Традиційна, раціоналістична та гуманістична концепції
освітнього розвитку.
22. Гуманістичний напрям філософії як концептуальна основа сучасної вищої педагогічної школи.
23. Реформування системи освіти на основі філософії “людиноцентризму” як стратегії національної освіти.
24. Закони “Про вищу освіту”, “Про освіту” щодо підготовки
магістра.
25. Особливості організування суб’єктно-суб’єктної взаємодії
викладача і студента у навчальному процесі
26. ESCO як перша європейська система, що репрезентує
зв’язок між професіями, навиками/компетенціями і кваліфікаціями через профілі професій.
27. Особливості національної класифікації професій філологічної галузі у країнах В 4.
28. Впровадження компетентнісного підходу у вищу школу
країн В 4.
29. Дефініційний аналіз поняття “компетентність” та “компетенція”.
30. Стратегічні цілі, програми довгострокового, п’ятирічного
розвитку університетів В 4.
31. Мета та завдання підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах Польщі у світлі нової парадигми.
32. Мета та завдання підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах Чехії у світлі нової парадигми.
33. Мета та завдання підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах Угорщини у світлі нової парадигми.
34. Мета та завдання підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах Словаччини у світлі нової парадигми.
35. Головні завдання підготовки магістрів-філологів, які мали
реалізуватися за 2015 – 2020 рр.: покращили дидактичну
підготовку на підставі особливостей навчання; збільшення кількості курсів, проведених іноземними мовами.
36. Головні завдання підготовки магістрів-філологів, які були
реалізовані за 2015 – 2020 рр.: збільшення кількості спеціальностей, реалізованих з іноземними університетами
за взаємовизнаними дипломами; оптимізація кредитної
системи зарахування предметів, обраних студентами у
процесі міжнародного обміну.
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37. Головні завдання підготовки магістрів-філологів, які були
реалізовані за 2015 – 2020 рр.: доповнення навчальних
програм предметами згідно з освітніми стандартами для
полегшення випускникам виходу на ринок праці; підготовка детальних описів пропозицій дидактичної підготовки на філологічному факультеті іноземними мовами.
38. Порівняння магістерських програм підготовки філологів
в університетах Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини.
39. Виокремлення спільних та відмінних складових в освітніх
програмах підготовки магістрів-філологів в університетах
країн В 4.
40. Моделі змісту підготовки магістрів-філологів та їхня характеристика.
41. Особливості підготовки вчителя з мови та літератури для
середньої школи в університетах країн В 4.
42. Особливості підготовки вчителя з мови та літератури для
середньої школи в університетах Угорщини.
43. Особливості підготовки вчителя з мови та літератури для
середньої школи в університетах в Словаччини.
44. Реформування вищої освіти в країнах В 4.
45. Впровадження нових стандартів підготовки магістрів-філологів в університетах країн В 4.
46. Впровадження ECTS  системи кредитів в університетах
країн В 4.
47. Порівняння магістерських програм підготовки філологів
в університетах Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини.
48. Виокремлення спільних та відмінних складових у програмах підготовки магістрів.
49. Вивчення і засвоєння мовознавчих, літературознавчих,
культурологічних, перекладознавчих дисциплін  циклів
як елементів структури професійної підготовки магістрівфілологів.
50. Емерджентність та її вплив на впровадження нових спеціалізацій/ спеціальностей.
51. ЄВО як певний стандарт знань про ЄС та Європу у програмі підготовки магістрів-філологів університетів країн В 4.
52. Особливості дослідницької діяльності магістрів-філологів.
53. Проведення магістерських семінарів та вимоги до магістерської роботи в університетах країн В 4.
54. Впровадження компетентнісного підходу у професійну
підготовку магістрів-філологів в університетах країн В 4.
55. Принципи системного підходу у професійній підготовці
магістрів філологічних спеціальностей.
56. Структура дидактичної системи підготовки магістрів
філологічних спеціальностей та її складові: теоретична,
практична та дослідницька діяльності.
57. Компоненти структури дидактичної системи підготовки
магістрів-філологів: цільовий, змістовий, операційний,
інтегративний, концептуальний.
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Опитування

58. Особливості дидактичної підготовки магістра-філолога в
університетах країн В 4.
59. Методи, засоби, організаційні форми навчання магістрівфілологів в університетах країн В 4.
60. Впровадження інтерактивних технологій у процес навчання магістрів-філологів.
61. Форми міжособистісної взаємодії у навчанні магістрів філологічних спеціальностей.
62. Впровадження ІКТ в університети країн В 4.
63. Підготовка магістрів-філологів за цифровими технологіями: методи, форми, засоби.
64. Закон України “Про освіту” щодо компетентнісного підходу.
65. Визначення поняття “тенденції” через мета-завдання
компаративістики.
66. Загальні тенденції, характерні для країн Вишеградської
групи впродовж усіх етапів розвитку вищої освіти.
67. Провідні тенденції, визначальні на певному етапі розвитку вищої освіти країн В 4.
68. Формування освітніх тенденцій у країнах Вишеградської
групи.
69. Тенденції підготовки магістрів-філологів у вищій школі
країн В 4, які формуються під впливом Положень, документів Європейського Cоюзу та Болонської реформи.
70. Тенденції, що виникли у процесі формування Вишеградської групи у вищій освіті Польщі, Угорщини, Чехії
та Словаччини.
71. Підготовка магістрів філологічних спеціальностей за стипендіальними програмами в університетах країн Вишеградської групи.
72. Концептуальні тенденції професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей, які враховуються кожною країною В 4.
73. ЄВО як певний стандарт знань про ЄС та Європу у програмі підготовки магістрів-філологів університетів країн
В 4.
74. Особливості використання досвіду підготовки магістрів
філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи у практиці української вищої школи.
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано
після його завершення.

72

ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ-ФІЛОЛОГІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ
КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ: ВИКЛИКИ, ТРАДИЦІЇ, ДОСВІД

Тематика лекційних занять
з навчального курсу
Тема 1. Історичні аспекти професійної підготовки магістрів філологічних
спеціальностей у вищих навчальних закладах.
Особливості підготовки перших магістрів у Празькому (Карловий університет), Краківському (Яґеллонський університет), першому Угорському
університеті м. Печ, Університеті Сегед (ELTE), Universitas Histropolitano
(Universitas Pasoniensis, Словаччина), Universitas cassovietis (Кошицький
університет), Львівському (Казимира ІІ) університеті, Імператорському Харківському університеті, Імператорському університеті Святого Володимира
(Київ), Імператорському Новоросійському університеті (Одеса), Університеті
Яна Коменського (Братислава). Становлення університетів, реформація та
поява філологічних факультетів. Письмовий та публічний іспити, два рівня іспитів та вимоги до ступеня магістра в європейських університетах. Перший
досвід підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах
середньовіччя.
Тема 2. Сучасні методологічні концепції професійної підготовки магістрів
філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи.
Зміни у вищій освіті країн Вишеградської групи у процесі реалізації
завдань, окреслених у документах ЮНЕСКО, Ради Європи, законах про
освіту, положеннях міністерств освіти. Традиційна, раціоналістична та гуманістична концепції освітнього розвитку. Гуманістичний напрям філософії
як концептуальна основа сучасної вищої педагогічної школи. Реформування системи освіти на основі філософії “людиноцентризму” як стратегії
національної освіти. Приділення особливої уваги розвитку самодостатньої
особистості студента, котрий здатен ефективно і свідомо співпрацювати в
глобальному життєвому просторі, – надзавдання для педагога у добу філософії людиноцентризму. Особливості організування суб’єктно-суб’єктної
взаємодії викладача і студента у навчальному процесі. Європейська класифікація навиків, компетенцій, кваліфікацій і професій. ESCO як перша
європейська система, що репрезентує зв’язок між професіями, навиками/
компетенціями і кваліфікаціями через профілі професій. Особливості національної класифікації професій філологічної галузі у країнах В 4. Впровадження компетентнісного підходу у вищу школу країн В 4. Дефініційний
аналіз поняття “компетентність” та “компетенція”.
Тема 3. Мета, завдання та структура професійної підготовки магістрів
філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи у світлі
нової парадигми та її особливості.
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Стратегічні цілі, програми довгострокового, п’ятирічного розвитку університетів країн-членів В 4. Мета та завдання підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини
у світлі нової парадигми. Головні завдання підготовки магістрів-філологів, які
мали бути реалізовані протягом 2015–2020 рр.: покращення дидактичної підготовки з врахуванням особливостей навчання; збільшення кількості курсів,
проведених іноземними мовами; збільшення кількості спеціальностей, реалізованих з іноземними університетами за взаємовизнаними дипломами;
оптимізація кредитної системи зарахування предметів, обраних студентами
у процесі міжнародного обміну; доповнення навчальних програм предметами згідно з освітніми стандартами для полегшення випускникам виходу
на ринок праці; підготування детальних описів пропозицій з дидактичної
підготовки на філологічному факультеті іноземними мовами. Завдання вищої
школи Угорщини та Словаччини до 2030 р. в контексті мегатрендів економічного
розвитку країн.
Тема 4. Особливості професійної підготовки магістрів-філологів, аналіз магістерських програм в університетах Польщі, Угорщини, Чехії, та Словаччини.
Реформування вищої освіти в країнах В 4. Впровадження нових стандартів підготовки магістрів-філологів в університетах країн В 4. Структура професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах
країн Вишеградської групи, її компоненти та особливості. Впровадження
ECTS – системи кредитів в університети країн В 4. Порівняння магістерських
програм підготовки філологів в університетах Польщі, Чехії, Угорщини та
Словаччини. Виокремлення спільних та відмінних складових у програмах
підготовки магістрів. Вивчення і засвоєння мовознавчих, літературознавчих,
культурологічних, перекладознавчих дисциплін – циклів. Емерджентність
та впровадження нових спеціалізацій/спеціальностей. Особливості дослідницької діяльності магістрів-філологів. Проведення магістерських семінарів
та вимоги до магістерської роботи в університетах країн В 4.
Тема 5. Особливості змісту навчання магістрів філологічних спеціальностей в
університетах країн Вишеградської групи у контексті компетентністного підходу.
Впровадження компетентнісного підходу у професійну підготовку магістрівфілологів в університетах країн В 4. П’ять моделей змісту підготовки магістрів
та їхня характеристика: підготовка філолога з мови/ літератури; за подвійною
спеціальністю – перекладач/культуролог; підготовка філолога-дослідника; підготовка вчителя рідної/іноземної мови для початкових, середніх, спеціалізованих
шкіл, всіх загальноосвітніх закладів; підготовка вчителя мови і культури, мови
та культури національних меншин.
Результати навчання – компетенції у програмах підготовки вчителя
з мови та літератури для середньої школи в університетах країн В 4. Підготовка вчителів в університетах Угорщини. Підготовка вчителів за двома
спеціальностями в університетах Словаччини.
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Тема 6. Структура системи дидактичної підготовки магістрів філологічних
спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи та її особливості.
Принципи системного підходу у професійній підготовці магістрів філологічних спеціальностей: принцип врахування індивідуальних особливостей
студентів, їх вікових відмінностей та закономірностей розвитку; принцип цілеспрямованості і цілісності у навчанні; принцип варіативності й різноманіття
цілей навчання (В. Оконь); принцип ефективності або зв’язку між цілями та результатами навчання; принцип оптимізації: принцип оптимального поєднання
індивідуальної та групової форм організації навчання (І. В. Малафіїк); загальнодидактичні принципи: науковості, доступності та системності і зв’язку навчання з життям; принцип гуманістичної спрямованості; принцип комплексного почуттєвого сприйняття актуалізації, ідентифікації, варіативності й різноманіття навчання (Д. О. Бєлухін, Я. В. Давид); принцип оперативності знань
(Ч. Купесевич); принцип соціокультурної відповідності (історично сформульовані у принципах природовідповідності й культуровідповідності); принцип систематичності й послідовності; принципи освітнього процесу: особистісного цілепокладання студента, індивідуальної освітньої траекторії, первинності освітньої
продукції того, кого навчають, ситуативності навчання, принцип освітньої рефлексії
(А. В. Хуторський); принцип забезпечення єдності в науковій та навчальній діяльності студентів (І. І. Кобиляцький), принцип професійної спрямованості
(О. В. Барабанщиков), принцип професійної мобільності (Ю. В. Кисельов,
В. А. Лисицин та ін.), принцип проблемності (Т. В. Кудрявцев), принцип емоційності й мажорності всього процесу навчання (Р. А. Низамов, Ф. І. Науменко),
принцип урахування вікових, соціально-етичних та індивідуальних особливостей
студентів (І. І. Кобиляцький, М. І. Дьяченко, Л. О. Кандибович), принцип
активності і поєднання освіти й самоосвіти учня/студента, розвитку й саморозвитку, виховання й самовиховання (І. В. Малафіїк). Структура дидактичної
системи підготовки магістрів філологічних спеціальностей та її складові:
теоретична, практична та дослідницька діяльності. Компоненти структури:
цільовий, змістовий, операційний, інтегративний, концептуальний. Особливості дидактичної підготовки магістра-філолога в університетах країн В 4.
Тема 7. Характеристика методів, засобів, організаційних форм навчання магістрів на філологічних, гуманітарних, педагогічних, філософських факультетах
та факультетах іноземних мов в університетах країн В 4.
Методи, засоби, організаційні форми навчання магістрів-філологів в
університетах країн В 4: Вроцлавському, Яґеллонському, Педагогічному
університеті імені Комісії народної освіти, Карловому, Масарика, Яна Коменського, Матея Бела, Будапештському (������������������������������
ELTE��������������������������
), Пештському (�����������
PTE��������
). Впровадження інтерактивних технологій у процес навчання магістрів-філологів: методи, засоби, форми міжособистісної взаємодії у навчанні магістрів
філологічних спеціальностей. Впровадження ІКТ в університети країн В 4.
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Підготовка магістрів-філологів за цифровими технологіями: програми навчальних дисциплін, методи, форми, засоби.
Тема 8. Узагальнення зарубіжного досвіду професійної підготовки магістрів
філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи.
Визначення поняття “тенденції” через мету-завдання компаративістики.
Загальні тенденції, що характерні для країн Вишеградської групи впродовж
усіх етапів розвитку вищої освіти. Провідні тенденції, які є визначальними на
певному етапі розвитку вищої освіти країн В 4. Формування освітніх тенденцій у країнах Вишеградської групи. Тенденції у підготовці магістрів-філологів
у вищій школі країн В 4, які формуються під впливом положень, документів
Європейського C��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
оюзу та Болонської реформи. Тенденції, що виникли у процесі формування Вишеградської групи у вищій освіті Польщі, Угорщини,
Чехії та Словаччини. Підготовка магістрів філологічних спеціальностей за
стипендіальними програмами в університетах країн Вишеградської групи.
Концептуальні тенденції професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей, які ураховані кожною країною В 4. ЄВО як певний стандарт знань
про ЄС та Європу у програмі підготовки магістрів-філологів університетів
країн В 4. Особливості використання досвіду підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи у практиці
української вищої школи.

Плани підготовки
та проведення практично-семінарських занять
Семінарське заняття №1

Тема: Історичні аспекти професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах (2 год).
Форма міжособистісної взаємодії: проведення конференції.
Питання для обговорення:
1. Особливості підготовки перших магістрів-філологів в університетах
країн Вишеградської групи: Празькому (Карловий університет), Краківському (Яґеллонський університет), першому Угорському університеті м. Печ,
Університеті Сегед (ELTE), Львівському (Казимира ІІ) університеті Universitas
Histropolitano (Universitas Pasoniensis, Словаччина), Universitas cassovietis
(Кошицький університет), Університеті Яна Коменського (м. Братислава).
2. Особливості підготовки перших магістрів-філологів в Імператорському Харьківському університеті, Імператорському університеті Святого
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Володимира (Київський), Імператорському Новоросійському університеті
(Одеський).
3. Становлення університетів, реформація та поява філологічних факультетів. Письмовий та публічний іспити – два рівні іспитів та вимоги до
ступеня магістра в європейських університетах.
4. Перший досвід підготовки магістрів філологічних спеціальностей в
університетах середньовіччя.
Завдання для самостійної роботи:
магістранти обирають одну з проблем для обговорення та готують виступ
(до 10 хв). Для своєї доповіді магістранти мають змогу обрати один із запропонованих університетів.
Список літератури
1. Василюк А. Нариси з порівняльної педагогіки / А. Василюк, К. Корсак,
Н. Яковець. – Ніжин : Ред.-видав. відділ НДПУ, 2002. – 119 с.
2. Василюк А. Сучасні освітні системи : навч. посіб. / А. Василюк,
Р. Пахоцінський, Н. Яковець. – Ніжин : Редакційно-видавничий відділ НДПУ,2002. – 139 с.
3. Закон України “Про вищу освіту” //Голос України №148 (5898)
6 серпня 2014 р. Режим доступу 5.09.2014.
4. Закон України “Про освіту”. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/2145-19/page.
5. Мещанінов О.П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в
Україні : монографія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили,
2005.
6. Локшина О. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу:
теорія і практика (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) [Текст]:
монографія. – Ін-т педагогіки АПН України. – К.: Богданова А. М.,
2009. – 403 с.
7. Порівняльна педагогіка : навч. посібник / упоряд. : І. М. Богданова,
Н. І. Дідусь, З. Н. Курлянд [та ін.].
8. П’ятакова Г. Історико-педагогічні аспекти підготовки магістрів-філологів у системі університетської освіти України, Росії і Польщі.
Порівняльний аналіз // Розвиток української та польської освіти та
педагогічної думки ХIХ–ХХIст. : зб. наук. праць. – Т.2. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.347–361.
9. П’ятакова Г. Стан професійної підготовки магістрів філологічних
спеціальностей в університетах України в світлі євроінтеграції /
V Всеукраїнський педагогічний конгрес /упорядн. П. І. Сікорський:
зб. наук. праць. – Львів: Сполом., 2020. – С.146–156.
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10. П’ятакова Г. П. Тенденції професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи :
монографія. 2020. – Львів: Видавництво Львівського нац. ун-ту імені
Івана Франка, 2020. – 500 с.

Тема 2. Сучасні методологічні концепції професійної підготовки
магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи (2 год).
Питання для обговорення:
1. Зміни у вищій освіті країн Вишеградської групи у процесі реалізації
завдань, окреслених у документах ЮНЕСКО, Ради Європи, Законах про
освіту, положеннях міністерств освіти країн-членів В 4.
2. Гуманістичний напрям філософії як концептуальна основа сучасної
вищої педагогічної школи. Реформування системи освіти на основі філософії “людиноцентризму” як стратегії національної освіти.
3. Особливості організування суб’єктно-суб’єктної взаємодії викладача
і студента у навчальному процесі університетів країн В 4 та України.
4. Європейська класифікація навиків, компетенцій, кваліфікацій і професій. �����������������������������������������������������������������
ESCO�������������������������������������������������������������
– перша європейська система, що засвідчує зв’язок між професіями, навиками/компетенціями і кваліфікаціями через профілі професій.
5. Особливості національної класифікації професій філологічної галузі
у країнах В 4 та України.
6. Впровадження компетентнісного підходу у вищу школу країн В 4 та
України. Дефініційний аналіз поняття “компетентність” та “компетенція”.
•

•
•

Завдання для самостійної роботи:
ознайомитися з документами (Маастрихтський договір 1992 р. і
утворення Європейського Союзу. URL: http://studies.in.ua/ru/istoriyagosudarstva-i-prava-zar-h-stran-shpargalk/3789-maastrihtskiy-dogovr1992-r-utvorennya-yes.html;
Лісабонський договір 2007 р. URL: http://studies.in.ua/ru/pravo-esshpargalki/2461-lsabonskiy-dogovr-2007-r.html
переглянути програми підготовки магістрів-філологів в університетах країн В 4 у контексті виділення компетенцій випускника (третій
розд.).

Список літератури

1. Василюк А. Нариси з порівняльної педагогіки / А. Василюк, К. Корсак,
Н. Яковець. – Ніжин : Ред-видавн. відділ НДПУ, 2002. – 119 с.
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2. Василюк А. Сучасні освітні системи : навч. посібник/ А. Василюк,
Р. Пахоцінський, Н. Яковець. – Ніжин : Ред.-видавн. відділ НДПУ,2002. –
139 с.
3. Закон України “Про вищу освіту” //Голос України, №148 (5898) 6
серпня 2014 р.
4. Закон України “Про освіту”. URL: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/
show/2145-19/page. (дата звернення: 5.09.2019.
5. Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі /
В.Г. Кремень. – 2-е вид. – К.: Знання, 2010. – 520 с.
6. Мещанінов О. П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в
Україні : монографія. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили,
2005.
7. Локшина О. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу:
теорія і практика (друга пол. ХХ – поч. ХХІ ст.) [Текст]: монографія.
Ін-т педагогіки АПН України. – К.: Богданова А. М., 2009. – 403 с.
8. Повідомлення Європейської комісії “Європа 2020: Стратегія розумного, сталого і всеосяжного зростання” від 03.03.2010 року / Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі
та державах-членах ЄС /за ред. Г. Авігдора, Ю. Капіци. – К. : Фенікс,
2011. – С.90–116.
9. П’ятакова Г. П. Тенденції професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи :
монографія. – Львів: Вид. Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка,
2020. – 500 с.
10. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Дж. Равен. – М.: Когито-Центр, 2002. – 396 с.
11. Равчина Т. Діяльність викладача вищої. школи в контексті сучасної
філософії освіти / Тетяна Равчина // Вісник Львів. ун-ту. Серія педагогічна. – 2009. Вип. 25. – С. 11–22
12. Равчина Т.В. Теоретичні засади організації суб’єкт–суб’єктної взаємодії викладача і студента у навчальному процесі //Вісник Львів.
ун-ту. Серія педагогічна, 2008. Вип. 24. С.3 13.

Тема 3. Мета, завдання професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи
у світлі нової парадигми та її особливості (2 год).
Питання для обговорення:
1. Стратегічні цілі, програми довгострокового, п’ятирічного розвитку
університетів країн-членів В 4.
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2. Прокоментуйте головні завдання підготовки магістрів-філологів, які
мали бути реалізовані протягом 2015–2020 рр.:
 покращення дидактичної підготовки з урахуванням особливостей
навчання;
 збільшення кількості курсів, ведених іноземними мовами; збільшення кількості спеціальностей, реалізованих з іноземними університетами за взаємовизнаними дипломами;
 оптимізація кредитної системи зарахування предметів, обраних
студентами у процесі міжнародного обміну;
 доповнення навчальних програм предметами згідно з освітніми
стандартами для полегшення випускникам виходу на ринок праці;
 розроблення детальних описів пропозицій дидактичної підготовки
на філологічному факультеті іноземними мовами.
3. Завдання вищої школи Угорщини та Словаччини до 2030 р. в контексті мегатрендів економічного розвитку країн.
4. Порівняйте завдання розвитку вищої школи країн В 4 та університетів
України (за вибором).
•
•

Завдання для самостійної роботи:
ознайомитися зі стратегічними планами розвитку університетів
країн В 4 (матеріал наданий викладачем у перекладі);
ознайомитися з планами розвитку до 2025 р. університетів України
(сайти університетів за вибором студентів).

Список літератури
1. Закон України “Про вищу освіту” //Голос України, №148 (5898)
6 серпня 2014 р. /Режим доступу 5.09.2014.
2. Закон України “Про освіту”. URL: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/
show/2145-19/page.
3. Повідомлення Європейської комісії “Європа 2020: Стратегія розумного, сталого і�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
всеосяжного зростання” від 03.03.2010 року / Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі
та державах-членах ЄС /за ред. Г. Авігдора, Ю. Капіци. – К. : Фенікс,
2011. – С.90–116.
4. П’ятакова Г. Стан професійної підготовки магістрів філологічних
спеціальностей в університетах України в світлі євроінтеграції /
V Всеукраїнський педагогічний конгрес /упорядн. П. І. Сікорський:
зб.наук. праць. – Львів: Сполом., 2020. – С.146– 156.
5. П’ятакова Г. П. Тенденції професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи:
монографія. – Львів: Видавн. ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 500 с.
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4. П’ятакова Г. Тенденції розвитку освітніх зв’язків країн Вишеградської
групи та України // Вісник Львів. ун-ту. Сер. педагогічна. Львів: ЛНУ
імені Івана Франка, 2018. Вип. 33. – С. 194–204.

Тема 4. Аналіз магістерських програм підготовки та виокремлення моделей підготовки магістрів-філологів в університетах Польщі,
Угорщини, Чехії, та Словаччини (2 год).
Питання для обговорення:
1. Реформування вищої освіти в країнах В 4. Впровадження нових стандартів підготовки магістрів-філологів в університетах країн В 4.
2. Впровадження ECTS – системи кредитів в університети країн В 4.
3. Порівняння магістерських програм підготовки філологів в університетах Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини. Виокремлення спільних та
відмінних складових у програмах підготовки магістрів.
4. Вивчення і засвоєння мовознавчих, літературознавчих, культурологічних, перекладознавчих дисциплін циклів. Порівняння цих дисциплін у
програмах підготовки.
5. Структура професійної підготовки магістрів-філологів, її складові.
Емерджентність та впровадження нових спеціалізацій/спеціальностей.
6. Особливості дослідницької діяльності магістрів-філологів. Проведення магістерських семінарів та вимоги до магістерської роботи в університетах
В 4.
•
•

Завдання для самостійної роботи:
ознайомитися з програмами підготовки магістрів-філологів в університетах країн В 4 (третій розд.);
охарактеризувати мовознавчі, літературознавчі, культурологічні,
перекладознавчі цикли як складові структури підготовки магістрів.

Список літератури
1. Закон України “Про вищу освіту” //Голос України, №148 (5898)
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3. Локшина О. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу:
теорія і практика (друга пол/ ХХ – поч/ ХХІ ст.) [Текст]: монографія. Ін-т
педагогіки АПН України. – К.: Богданова А. М., 2009. – 403 с.
4. Стандарт вищої освіти України. Магістр філології 035. URL: . 17 с.
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5. П’ятакова Г. П. Тенденції професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи: Монографія. 2020. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 500 с.

Тема 5. Особливості змісту навчання магістрів філологічних
спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи у контексті компетентністного підходу (2 год).
Питання для обговорення:
1. Особливості впровадження компетентнісного підходу у професійну
підготовку магістрів-філологів в університетах країн В 4.
2. П’ять моделей змісту підготовки магістрів та їхня характеристика.
3. Результати навчання – компетенції у програмах підготовки вчителя
з мови та літератури для середньої школи в університетах країн В 4.
4. Підготовка вчителів в університетах Угорщини.
5. Підготовка вчителів за двома спеціальностями в університетах Словаччини.
6. Репрезентація проектів магістрів.
•

•

Завдання для самостійної роботи:
перегляньте таблицю та порівняйте зміст навчання за магістерськими програмами “Англійські дослідження” та “Англійські дослідження (навчання за кордоном для іноземних студентів)”, зробіть висновки.
перегляньте опис програми підготовки бакалавра/ магістра ��������
“�������
Англійська мова і культура”, “Англійська мова і література” (Словаччина,
м.Братислава, Університет Яна Коменського, філософський факультет). Зробіть висновки щодо формування комптетентностей.

Список літератури
1. Закон України “Про освіту”. URL: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/
show/2145-19/page. (дата звернення 5.09.2014).
2. Локшина О. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу:
теорія і практика (друга пол. ХХ – поч. ХХІ ст.) [Текст]: монографія.
Ін-т педагогіки АПН України. – К.: Богданова А. М., 2009. – 403 с.
3. Стандарт вищої освіти України. Магістр філології 035. URL: 17 с.
4. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Дж. Равен. – М.: Когито-Центр, 2002. – 396 с.
5. П’ятакова Г. Стан професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах України в світлі євроінтеграції /V Всеукраїнський
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6.

7.
8.

9.

педагогічний конгрес /упорядн. П. І. Сікорський: зб. наук. праць. –
Львів: Сполом., 2020. – С.146–156.
П’ятакова Г. Тенденції педагогічної підготовки магістрів-філологів в
університетах країн Вишеградської групи /Теоретичні та практичні
аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір. Зб. тез міжнародної конференції. Львів,
2019. – С. 161–162.
П’ятакова Г. П. Тенденції професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи:
монографія. 2020. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 500 с.
П’ятакова Г. Тенденції професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах Словаччини //Матеріали звітних
наукових конференцій факультету педагогічної освіти.– Львів: ЛНУ
імені Івана Франка, 2018. Вип. 4. – 2019. С. 183–187.
П’ятакова Г. Тенденції розвитку освітніх зв’язків країн Вишеградської
групи та України // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 33, с. 194–204.

Тема 6. Структура системи дидактичної підготовки магістрів
філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської
групи та її особливості (2 год).
Питання для обговорення:
1. Принципи системного підходу у професійній підготовці магістрів
філологічних спеціальностей. Обрати та прокоментувати принципи:
– принцип врахування індивідуальних особливостей студентів, їх���������
ніх������
вікових відмінностей та закономірностей розвитку; принцип цілеспрямованості і цілісності у навчанні; принцип варіативності й різноманіття
цілей навчання (В.Оконь);
– принцип ефективності або зв’язку між цілями та результатами навчання; принцип оптимізації: принцип оптимального поєднання індивідуальної та групової форм організації навчання (І. В. Малафіїк);
– загальнодидактичні принципи: науковості, доступності та системності і зв’язку навчання з життям; принцип гуманістичної спрямованості; принцип комплексного почуттєвого сприйняття актуалізації,
ідентифікації, варіативності й різноманіття навчання (Д. О. Бєлухін,
Я. В. Давид);
– принцип оперативності знань (Ч. Купесевич);
– принцип соціокультурної відповідності (історично сформульовані у
принципах природовідповідності й культуровідповідності);

83

П’ятакова Галина

принцип систематичності й послідовності; принципи освітнього процесу: принцип особистісного цілепокладання студента, принцип індивідуальної освітньої траєкторії, первинності освітньої продукції того,
кого навчають, ситуативності навчання, освітньої рефлексії (А. В. Хуторський);
– принцип забезпечення єдності в науковій та навчальній діяльності студентів (І. І. Кобиляцький);
– принцип професійної спрямованості (О. В. Барабанщиков);
– принцип професійної мобільності (Ю. В. Кисельов, В. А. Лисицин та ін.);
– принцип проблемності (Т. В. Кудрявцев);
– принцип емоційності й мажорності всього процесу навчання (Р. А. Низамов, Ф. І. Науменко);
– принцип урахування вікових, соціально-етичних та індивідуальних особливостей студентів (І. І. Кобиляцький, М. І. Дьяченко, Л. О. Кандибович);
– принцип активності і поєднання освіти й самоосвіти учня/студента,
розвитку й саморозвитку, виховання й самовиховання (І. В. Малафіїк).
2. Структура дидактичної системи підготовки магістрів філологічних
спеціальностей та її складові: теоретична, практична та дослідницька діяльності.
3. Компоненти структури : цільовий, змістовий, операційний, інтегративний, концептуальний.
4. Особливості дидактичної підготовки магістра-філолога в університетах країн В 4.
–

Завдання для самостійної роботи:
порівняти програми підготовки магістрів-філологів в університетах країн
В 4 (за вибором) у контексті дидактичної підготовки.
1.
2.
3.
4.

Список літератури
Дидактичні системи у вищій освіті : навч.-метод. посібник / авт.упоряд. І. В. Стражнікова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2016. – 108 с.
Малафіїк І. В. Дидактика новітньої школи: навч. посібник. – К.: Слово,
2015. – 632 с.
Малафіїк І. В. Системний підхід у теорії і практиці навчання. – Рівне:
Ред.-видавн. відділ РДГУ, 2004. – 437 с.
П’ятакова Г. П. Тенденції професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи:
монографія. 2020. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 450 с.
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Тема 7. Характеристика методів, засобів, організаційних форм
навчання магістрів на філологічних, гуманітарних, педагогічних,
філософських факультетах та факультетах іноземних мов в університетах країн Вишеградської групи (2 год).
Питання для обговорення:
1. Методи, засоби, організаційні форми навчання магістрів-філологів
в університетах країн В 4.
2. Впровадження інтерактивних технологій у процес навчання магістрів-філологів.
3. Форми міжособистісної взаємодії у навчанні магістрів філологічних
спеціальностей.
4. Впровадження ІКТ в університети країн В 4. Підготовка магістрівфілологів за цифровими технологіями. Характеристика навчальних курсів,
методів, форм, засобів.
Завдання для самостійної роботи:
щоб підготуватися до заняття, необхідно порівняти впровадження методів,
форм, засобів, технологій у навчальний процес університетів України з досвідом університетів країн В 4.

1.
2.
3.

4.
5.

Список літератури
Малафіїк І. В. Дидактика новітньої школи: навч. посібник. – К.: Слово,
2015. – 632 с.
Малафіїк І. В. Системний підхід у теорії і практиці навчання. – Рівне:
Ред.-видавн. відділ РДГУ, 2004. – 437 с.
П’ятакова Г. Стан професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах України в світлі євроінтеграції /����������
V���������
Всеукраїнський педагогічний конгрес /упоряд. П. І. Сікорський: зб. наук.
праць. – Львів: Сполом., 2020. – С.146–156.
П’ятакова Г. П. Тенденції професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи:
монографія. 2020. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 500 с.
П’ятакова Г.П. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі :
навч.-метод. посібник. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка,
2008. – 120 с.
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Тема 8. Узагальнення зарубіжного досвіду професійної підготовки
магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи (2 год).
Питання для обговорення:
1. Визначення поняття “тенденції” через мету-завдання компаративістики. Загальні тенденції, характерні для країн Вишеградської групи впродовж усіх етапів розвитку вищої освіти.
2. Формування освітніх тенденцій у країнах Вишеградської групи.
3. Тенденції підготовки магістрів-філологів у вищій школі країн В 4,
які формуються під впливом положень, документів Європейського Cоюзу
та Болонської реформи.
4. Тенденції, що виникли під час формування Вишеградської групи у
вищій освіті Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини.
5. Підготовка магістрів філологічних спеціальностей за стипендіальними програмами в університетах країн Вишеградської групи.
6. Концептуальні тенденції професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей, ураховані кожною країною В 4.
7. ЄВО як певний стандарт знань про ЄС та Європу у програмі підготовки магістрів-філологів університетів країн В 4.
8. Особливості використання досвіду підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи у практиці
української вищої школи.
9. Репрезентація проектів магістрів.
Завдання для самостійної роботи:
• ознайомитися зі схемами, які надані викладачем;
• підготовка до заліку з курсу.
Список літератури
1. Локшина О. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу:
теорія і практика (друга пол. ХХ – поч. ХХІ ст.) [Текст]: монографія. Ін-т
педагогіки АПН України. – К.: Богданова А. М., 2009. – 403 с.
2. П’ятакова Г. Стан професійної підготовки магістрів філологічних
спеціальностей в університетах України в світлі євроінтеграції /������������
V�����������
Всеукраїнський педагогічний конгрес /упоряд. П. І. Сікорський: зб.наук. праць. – Львів:
Сполом., 2020. – С.146–156.
3. П’ятакова Г. П. Тенденції професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи: Монографія. 2020. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 500 с.
4. П’ятакова Г. Тенденції педагогічної підготовки магістрів – філологів в
університетах країн Вишеградської групи /Теоретичні та практичні аспекти
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формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір. Зб. тез міжнародної конференції. – Львів, 2019. – С. 161–162.
5. П’ятакова Г. Тенденції професійної підготовки магістрів філологічних
спеціальностей в університетах Словаччини // Матеріали звітних наукових
конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019.– Вип. 4. – с. 183–187.
6. П’ятакова Г Тенденції розвитку освітніх зв’язків країн Вишеградської
групи та України // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Львів:
ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 33. – С. 194–204.

Тематика проектів
для виконання самостійної роботи
1. Проаналізувати стандарт підготовки магістра-філолога у вищій школі
країн В 4 (країна за вибором магістранта) (2011–20 р.).
2. Порівняти�����������������������������������������������������������
магістерські програми “Англійська філологія���������������
”��������������
(Інститут англійської філології Вроцлавського університету, Польща) і “Англійська
мова і культура�������������������������������������������������������
”������������������������������������������������������
, ����������������������������������������������������
“���������������������������������������������������
Англійська мова і література�����������������������
”����������������������
(філософський факультет Університету Яна Коменського в Братиславі, Словаччина).
3. Порівняти магістерські програми “Англійська філологія”, які діють в
Інституті англійської філології Вроцлавського університету (Польща),
на філософському факультеті Карлового університету (Чехія) та у Педагогічному університеті імені Комісії народної освіти.
4. Порівняти магістерські програми підготовки «Класична філологія» в
університетах Угорщини та України.
5. Порівняти магістерські програми підготовки «Переклад та����������
інтерпре���������
тація» на філософських факультетах в університетах Угорщини та в
Університеті Матея Бела (Словаччина).
6. Порівняти магістерські програми���������������������������������
підготовки “��������������������
Прикладна лінгвістика” в ELTE (Угорщина) та на філологічному факультеті Львівського
університету імені Івана Франка.
7. Порівняти магістерські програми підготовки “Угорська мова і література”
(Угорщина) та “Французька мова, література” на факультеті іноземних
мов ЛНУ імені Івана Франка.
8. 	������������������������������������������������������������
Порівняти магістерські програми підготовки �����������������
“����������������
Німецька філологія” в Остравському університеті (OU)(Словаччина) та у Львівському
університеті імені Івана Франка.
9. Порівняти магістерські програми підготовки �����������������������
“����������������������
Французька мова, література та культура” та “Українська мова і література” (Угорщина).
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10. Порівняти магістерські програми підготовки “Українська�������������
мова
������������
і література” в університетах Угорщини та України.
11. Порівняти магістерські програми підготовки “Вчитель угорської мови
та літератури (початкова школа)���������������������������������������
”��������������������������������������
та “���������������������������������
����������������������������������
Вчитель англійської��������������
�������������
мови та культури (початкова школа)” (Угорщина).
12. Порівняти магістерські програми підготовки “Вчитель угорської мови та
літератури (середня школа)” в університеті ELTE (Угорщина) і “Вчитель
англійської мови” на педагогічному факультеті Карлового університету.
13. Порівняти магістерські програми підготовки “Вчитель німецької мови і
культури та мови і культури національних меншин (середня школа)” та
“Українська мова і культура та мова і культура національних меншин”
(Угорщина).
14. Порівняти магістерські програми підготовки “Вчитель німецької мови
і культури та мови і культури національних меншин (середня школа)”
(Угорщина) та “Німецька філологія” в Остравському університеті (OU).
1�����������������������������������������������������������������������
5����������������������������������������������������������������������
. Порівняти магістерські програми підготовки ������������������������
“�����������������������
Американські дослідження (����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
Американістика��������������������������������������������������
)” та “�������������������������������������������
Англійські дослідження (Англістика)��������
”�������
в університетах Угорщини.
16. Порівняти магістерські програми підготовки «Викладач англійської
мови як іноземної» в ЕLTE та “Англійська філологія”(спеціальність:
вчитель англійської мови) у Педагогічному університеті імені Комісії
народної освіти.
1����������������������������������������������������������������������
7���������������������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������������������
	������������������������������������������������������������������
Порівняти магістерські програми підготовки������������������������
“����������������������
Французька мова, література та культура” (Угорщина) та “Французька філологія” (Україна).
18. Порівняти магістерські програми підготовки “Центральноєвропейські
дослідження�������������������������������������������������������
”������������������������������������������������������
та “�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
Американські дослідження ������������������������
(�����������������������
Американістика���������
)” ������
в університетах Угорщини.
19. Порівняти програми підготовки магістрів “Англійська мова” на філософському факультеті Карлового університету (Чехія) та факультеті
іноземних мов Львівського університету.
20. Проаналізуйте магістерські програми підготовки “�����������������
������������������
Англійські дослідження��������������������������������������������������������������
”�������������������������������������������������������������
та “��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
Англійські дослідження (��������������������������������
н�������������������������������
авчання за кордоном)�����������
”����������
в університетах Угорщини.
21. Порівняйте магістерські програми “Англійська мова і культура”,
“Англійська мова і література” на філософському факультеті Університету Яна Коменського (Братислава, Словаччина) та “Французька мова,
література та культура” в університетах Угорщини.
22. Порівняйте освітні програми підготовки магістра філологічних
спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи та України
(спеціальність та університет за вибором магістра) (2015–20 навч. рік).
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23. Порівняйте компетенції, які визначені у програмах підготовки магістрівфілологів у Вроцлавському та Будапештському (ELTE) університетах.
24. Порівняйте компетенції, які визначені у програмах підготовки магістрівфілологів в університетах Угорщини та Польщі.
25. Порівняйте компетенції, які визначені у програмах підготовки магістрівфілологів у Вроцлавському та Педагогічному університеті імені Комісії
народної освіти (м. Краків).
26. Порівняйте компетенції, які визначені у магістерських програмах підготовки вчителя початкової та середньої школи в Угорщині.
27. Порівняйте компетенції, які визначені у магістерських програмах підготовки вчителя в університетах Угорщини та Польщі.
28. Порівняйте компетенції, які визначені у програмах підготовки магістрівфілологів в університетах Угорщини та Словаччини.
29. Порівняйте компетенції, які визначені у програмах підготовки магістрівфілологів в університетах країн В 4 та України та зробіть висновок щодо
особливостей підходів.
30. Порівняйте компетенції, які визначені у програмах підготовки магістрівфілологів в університетах Чехії та Словаччини.
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ІІІ розділ
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
В УНІВЕРСИТЕТАХ КРАЇН
ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ

1. Освітня програма підготовки магістра
“Англійська філологія”. (Польща, Інститут англійської
філології Вроцлавського університету)1
Інститут англійської філології
Напрям: Філологія
Спеціальність: англійська філологія (English Philology)
Профіль: загальноакадемічний
Рівень освіти: другий ступінь (магістр)
Форма навчання: денна
Загальна інформація:

студенти, які можуть претендувати на вступ до англійської філології, повинні мати ступінь бакалавра з англійської філології або ступінь бакалавра з
іншої спеціальності та знання англійської мови на рівні С1.
Другий цикл навчання в Інституті англійської філології триває 4 семестри. Студент готує магістерську роботу під керівництвом промоутера з
обраної галузі дослідження. Крім того, під час навчання він може засвоїти
Переклад програми подано за джерелом: Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski
Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA. DSM 1_2018-19. pdf- Foxit Reader.
1
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модуль перекладу, включаючи курси вузькоспеціалізованого характеру:
технологія перекладу, введення в сертифіковані переклади, методи перекладу для спеціалізованих текстів. Можлива також програма другого циклу з викладання англійської мови у всіх видах шкіл як продовження навчального модуля, в якому реалізуються предмети: дидактика англійської
мови, літератури та педагогічна практика: випускник готується до набуття
повноважень у професії вчитель/викладач англійської мови. Засвоєння цього модуля навчання та надбання кваліфікації вчителя можливе лише для
осіб, які пройшли педагогічну практику в ролі вчителя англійської мови
початкової школи (пропонується за програмою першого циклу навчання).
Студент може додатково засвоїти 60 годин занять з німецької мови як
частину програми другого циклу. Заняття призначені для підготовки студента до обов’язкового засвоєння мовного курсу на рівні B2 (min B2.1 або
B2.2, max B2+).
Кваліфікація випускника англійської філології другого ступеня:
Випускник другого ступеня володіє англійською мовою на рівні кваліфікації C2 (відповідно до CEFR, вимог Ради Європи) як усною, так і письмовою.
Він також освоїв другу іноземну мову на рівні B2, має глибоке знання обраної сфери інтересів і здатний до комунікації. Випускник може самостійно
обробляти та передавати інформацію англійською мовою. Він усвідомлює
необхідність постійного вдосконалення мови, ознайомлення з культурою англомовних країн, відповідно до потреб ринку праці та вирішення проблем,
потрібних для ведення нових типів соціальної та професійної діяльності.
Він підготовлений як для самостійної роботи, так і для роботи у команді.
Магістр сприятливий до мультикультуралізму, різноманітності наукових
теорій і поглядів. Він зорієнтований на творчість, може формулювати власні висновки, підкріплені твердою аргументацією. Він може подати заявку
на працевлаштування в установи місцевого самоврядування, туризму, на
дипломатичну службу, у державні школи та університети, мовні школи, а
також журнали та електронні ЗМІ. Випускник ознайомлений з технологіями
та має досвід, необхідний для діяльності вченого, в т. ч. має здатність виконувати власні експериментальні дослідження, використовуючи лабораторії
ЕЕГ та окографічні лабораторії (спостереження за очима).
Студент, який засвоїв модуль перекладу, має компетенції та навички,
необхідні для професії перекладача. Він знає методику перекладу, може
використовувати традиційні й електронні робочі інструменти, здатний
перекладати тексти з різної тематики. Студент, що пройшов модульну
підготовку до професії “викладач англійської мови”, повністю готовий до
виконання професійної діяльності на всіх етапах.
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ПРОГРАМА НАВЧАННЯ
є обов’язковою для студентів, які навчаються у 2017/18 академічному році
Сем.

Предмет

1

Магістерський семінар і
магістерська спеціалізація

1
1
1
1
1

Іноземна мова (вирівнювання)
Факультативне заняття 1
Факультативне заняття 2
Написання наукового дослідження
Курс практичної англійської мови
(PNJA)

Форма

30
30
60
30
30
30

Залік 50%
Залік 50%
Залік
Залік
Залік
Залік

13
0
5
5
2

практич.

30

Залік

2

2
2
2
2
2
2
2

240

Предмет

Форма

Магістерський семінар і
магістерська спеціалізація
Іноземна мова
Факультативне заняття 1
Факультативне заняття 2
Написання наукового дослідження
Курс практичної англійської мови
(PNJA)
Підприємництво: робота, бізнес,
кар’єра

3
3
3
3
3

27

Зарахуван.

практич.
практич.
практич.
конвенс
конвенс
практич.

30
30
60
30
30
30

Залік 50%
Залік 50%
Іспит
Залік
Залік
Залік

13
4
5
5
2

практич.

30

Залік

2

конвенс

15

Залік

1

255

Предмет

Форма

Магістерський семінар і
магістерська спеціалізація
Монографічна лекція
Факультативне заняття 1
Факультативне заняття 2
Курс практичної англійської мови
(PNJA)

сума

33

Кількість Зарахуван.

Кредит
ECTS

практич.
практич.
лекція
конвенс
конвенс

30
30
30
30
30

Залік 75%
Залік 25%
Іспит
Залік
Залік

15
4
5
5

практич.

30

Залік

2

180
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Кредит
ECTS

Кількість

сума

Сем.

Кредит
ECTS

практич.
практич.
практич.
конвенс
конвенс
практич.

сума

Сем.

Кількість Зарахуван.
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Сем.
4
4
4
4
сума

Предмет

Форма
практич.
практич.
лекція
лекція
конвенс

Магістерський семінар і
магістерська спеціалізація
Монографічна лекція1
Монографічна лекція 2
Факультативне заняття 1

Кількість

Зарахуван.

30
30
30
30
30
150

Залік 75%
Залік 25%
Іспит
Іспит
Залік

Кредит
ECTS
15
4
4
5
29

Іноземна мова:
Програма навчання передбачає 60 годин мовних курсів. Студент, який
закінчує навчання другого ступеня, повинен засвідчувавати знання сучасної
іноземної мови на мінімальному рівні B2.1 або вище: B2.2 або B2+ (відповідно
до вимог Ради Європи (CEFR)). Ця вимога виключає можливість вивчення
основної іноземної мови (або продовжити навчання) на рівні нижче B2.1. У
програмі навчання передбачене вивчення мовного курсу (вирівнювання).
Призначений він для студентів, які обрали мовний курс з німецької мови
на факультеті IFA, додатково не оплачується. Студенти можуть також прослухати курс з інших іноземних мов у центрі вивчення іноземних мов за
окрему плату.
Підсумок
• кількість годин, передбачених у навчальній програмі: 825 годин
• кількість балів ECTS, необхідних для закінчення: 120 кредитів ECTS
• загальний обсяг годин / ECTS дисциплін за вибором студента:
600год/108 ECTS
• загальна кількість годин з курсу практичної англійської мови (PNJA) :
150 год (18% занять у навчальній програмі)
• загальна кількість ECTS кредитів, які студент повинен отримати на
заняттях з обов’язкових дисциплін за безпосередньою участю академічних викладачів: 120 кредитів ECTS
Дисципліни за вибором:
Предмет
Магістерський семінар і магістерська спеціалізація
Іноземна мова
Факультативне заняття
Монографічна лекція

Години
240
60
210
90
600

ECTS
57
4
35
12
108

Предмети з таблиці, студент вибирає з поточної пропозиції предметів,
запропонованих в Інституті англійської філології (IFA) для студентів другого
ступеня денної форми навчання.
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ДОДАТКОВІ МОДУЛІ:
1. Модуль підготовки вчителя
2. Модуль з перекладу
1. Програма модуля підготовки вчителя
Сем.
1
1
2
2
3

Предмет

Форма

Психологія для вчителя гімназії і
понадгімназійних шкіл
Дидактика англ. мови в гімназіях і
понадгімназійних школах
Педагогіка для вчителя гімназії і
понадгімназійних шкіл
Дидактика англ. мови в гімназіях і
понадгімназійних школах
Дидактика англійської мови на ІІІ етапі
освіти
Дидактична практика –безперервна
(середня школа)

Кіл/год Зарахуван.

Кредит
ECTS

конвен.

30

Залік

2

лекція

30

Іспит

3

семінар

30

Залік

2

практич.

30

Залік

3

практич.

30

Залік

3

60

Залік

3

сума

180

31

2. Програма модуля з перекладу
Модуль
перекладознавчий
Семестр 1
Герменевтика перекладу
Технологія перекладу
Семестр 2
Вступ до сертифікаційного перекладу
Техніка перекладів спеціалізованих текстів
Семестр 3
Когнітивна лінгвістика як підґрунтя
майстерності перекладача
Практика перекладу
Семестр 4
Практика перекладу – запис
Комунікаційна риторика

лек

Год/
тиж
конв
2
2

Год/ Кредит
сем
ECTS

Форма
зарахув

пр
30
30

2
2

залік
залік

2
2

30
30

2
2

залік
залік

2

30

2

залік

30

0

–

30

2
2

залік
залік

2

2

Пояснення:
Модуль перекладу – це блок факультативних курсів у галузі перекладу,
який є продовженням спеціалізації перекладу, запропонованої в програмі
на рівні першого ступеня. Однак, завдяки необов’язковості, вона може
бути реалізована за бажанням кожним студентом другого ступеня денної
форми навчання.
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Практика з перекладу має відбуватися в перекладацькій компанії або
компанії, в якій здійснюється діяльність, пов’язана з перекладанням, і є
важливою частиною бізнесу. В межах практики студент повинен самостійно
виконувати переклад. Студент повинен знаходить собі місце практики,
оскільки Інститут не має такої функції. Практику обов’язково потрібно
завершити у третьому семестрі. Викладач оцінює практику в 4 семестрі на
підставі документації, підготовленої студентом. (Детальна інформація про
практику доступна на веб-сайті Інституту, вкладка “дослідження”).
УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ОДЕРЖАННЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
Для завершення навчання та отримання ступеня магістра з англійської
філології необхідно виконати всі вимоги, які передбачені навчальною програмою, написати дипломну роботу англійською мовою та скласти (англійською мовою) дипломний іспит. Правила написання дипломної роботи та
її опис викладені у постанові ради філологічного факультету за № 275/2016
університету Вроцлава.
Дипломний іспит
1. Дипломний семінар є окремим предметом і його оцінка не стосується оцінки з дипломної роботи. Промоутер та рецензент оцінюють
роботу; рецензію і оцінку вводять у систему APD.
2. Дипломний іспит проводить комісія, що складається щонайменше
з трьох осіб: голова, промоутер та рецензент.
3. Під час випускного іспиту, який є усним, студент відповідає на три
запитання.
Докладні правила проведення іспиту та оцінювання дипломної роботи як дослідження випускника другого ступеня визначені в положеннях
Вроцлавського університету та в постанові ради філологічного факультету
275/2016 від 22 листопада 2016 року.
Правова основа:
Вивчення правил у Вроцлавському університеті (резолюція № 26/2015
сенату Вроцлавського університету від 25 березеня 2015 року); на основі цих
правил:
Резолюція № 149/2016 сенату Вроцлавського університету від 21 грудня
2016 р. про головні принципи для основних рад організаційних підрозділів
щодо створення освітніх програми для першого та другого ступенів навчання, нероздільної програми підготовки магістрів, докторантури, курсів
підвищення кваліфікації.
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Резолюція № 61/2018 ради філологічного факультету Вроцлавського
університету від 24 квітня 2018 року про детальні умови завершення навчання першого та другого циклів, а також дипломних робіт, іспитів на
філологічному факультеті

2. Освітня програма підготовки магістра
“Англійська філологія, вчитель” (Польща, Педагогічний
університет імені Комісії народної освіти, м. Краків)1
Програма вищої освіти у 2018/2019 академічному році
Педагогічний Університет імені Комісії народної освіти
дата затвердження радою факультету від 06/21/2018
освіта напрямку				
філологія
Галузь освіти				
гуманітарні науки
Об’єм дисциплін (%)			
лінгвістика (60%),
						
літературознавство (20%),
						
культурологія (10%),
						
історія (10%)
Форма навчання 				
стаціонарна
Ступінь 					
другий
Спеціальність, спеціалізація 		
англійська філологія, вчитель
Кредити (пункти) ECTS			
120
Час навчання 				
4 семестри
Профіль навчання			
загальноакадемічний
Кваліфікаційний рівень			
магістр
Умови прийняття на навчання		
для кандидатів, які мають диплом
						
бакалавра в галузі філологічної
						
спеціальності “Англійська мова”
						
або “Викладання англійської мови
						
у початковій школі”.

Переклад програми подано за джерелом: PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH
ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019). Fil-ros.-stopień_2018_2019.
pdf-Foxit-Reader.
1
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Професійні результати навчання

Знання:
1. Поглибити знання з предметно-методологічної специфіки в галузі
філології, яку можливо творчо використовувати у професійній діяльності.
2. Знати на розширеному рівні термінологію та теорію в галузі філології.
3. Мати глибокі знання про зв’язки галузі науки та наукових дисциплін,
відповідно до філології, у контексті перспектив інтеграції декількох
дисциплін.
4. Мати поглиблені знання щодо сучасних досягнень центрів та шкіл
дослідження, які охоплюють окремі галузі науки і наукові дисципліни.
5. Мати глибокі знання та розуміння методів аналізу, інтерпретації,
оцінки та проблематики різних культурних пам’яток, обираючи
традиції, теорії або наукові школи в галузі філології.
6. Мати глибокі знання та розуміння понять/принципів у галузі авторського права і необхідності управління ресурсами інтелектуальної
власності.
7. Мати глибоке всебічне знання щодо характеру мови та її історичної
мінливості.
Уміння:
1. Шукає, аналізує, оцінює і вибирає інформацію, використовуючи
різні джерела і формулюючи на цій основі критичні судження.
2. Формулює та аналізує дослідницькі проблеми лінгвістики (в т. ч.
прикладної лінгвістики), літературознавства, культури та історії
країн регіону.
3. Самостійно здобуває знання і розвиває дослідницькі навички приймати автономні дії, спрямовані на розвиток здібностей і самоврядування та просування кар’єри.
4. Інтегрує знання з різних дисциплін, що пов’язані з філологією, і
застосовує їх в незвичайних професійних ситуаціях.
5. Критично аналізує та інтерпретує різні види культурної продукції,
використовуючи оригінальні підходи, включаючи нові досягнення
гуманітарних наук до їхнього визначення, соціального впливу, місця
в історико-культурному процесі.
6. Аргументує це за допомогою власних поглядів і думок інших авторів, створює синтетичний відгук.
7. Формулює критичні погляди на продукцію культури на основі наукових знань і досвіду та репрезентує дослідження в різних формах
і в різних ЗМІ.
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8. Спілкується відповідно до мовних норм з іншими філологами та з
аутсайдерами з метою популяризації філологічних знань, використовує різні канали і методи зв’язку польською та іноземною мовами
(за спеціальністю).
9. Готує та редагує письмові роботи з іноземної мови (за спеціальністю), використовуючи деталізовані теоретичні підходи.
10. Готує усні презентації та презентації основною іноземною мовою
(за спеціалізацією) у галузі філології.
11. Адекватно самостійно або з іншими формулює пріоритетні завдання
обслуговування.
12. Взаємодіє і працює самостійно або в мультикультурній групі, виконуючи в різні ролі.
13. Володіє іноземною мовою на рівні C1+ і може використовувати другу
іноземну мову не нижче рівня B2+ Європейської системи, згідно з
загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти: вивчення,
викладання, оцінювання.
14. Розуміє необхідність навчання протягом усього життя, здатний надихати і організувати процес навчання інших людей.
Соціальні компетенції:
1. Розуміє важливість знань у вирішенні професійних завдань.
2. Правильно визначає та вирішує проблеми, пов�������������������
’������������������
язані з особливостями цієї професії.
3. Систематично бере участь у культурному житті, зацікавлений у
сучасних інноваційних подіях, новаторських формах художнього
вираження нових явищ у мистецтві.
4. Критично оцінює отриману інформацію.

Профіль випускника:

фахівець в галузі філології, спеціальність “англійська філологія”, послідовно виконує правила, прописані в рамках Болонського процесу “Дескриптори результатів навчання”. Випускник навчального закладу просуває і поглиблює знання про мову і літературу, культуру в галузі обраної мови, здатний використовувати її в професійній, науковій та життєвій діяльності. Він
добре знає рідну та іноземну мови (на рівні C1+ відповідно до Європейської
системи, загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення,
викладання, оцінювання – CEFR). Випускник має міждисциплінарні компетенції, що дають йому змогу використовувати знання про мову та її знання
в різних галузях науки і суспільного життя. Він знає, як вирішувати складні
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професійні та наукові проблеми, збирати, обробляти надавати (письмову
та усну) загальну та наукову інформацію. Бере участь у колективній роботі.
Випускник готовий продовжити навчання (III ступінь), готовий працювати в
освіті як викладач всіх типів шкіл та інших навчальних закладів. Концепція
освіти передбачає досягнення випускником як загальних, так і професійних
компетенцій.
Отримані професійні кваліфікації та право і можливість працевлаштування:
• викладач англійської мови у всіх видах шкіл та інших навчальних
закладах;
• на посадах, які потребують поглибленого володіння англійською
мовою, переважно культурних закладах, редакціях, видавництвах
та ЗМІ;
• в якості перекладача або помічника з мови в культурних установах,
ЗМІ та інших секторах, де потрібні навички англійської мови, а також
в офісах перекладачів.
Доступ до подальших досліджень:
Випускник програми другого ступеня англійською мовою отримує
титул “професійний магістр”, що дає йому право продовжити навчання
в університеті на третьому ступені (докторантура) в тій же або суміжній
галузі навчання.
Науково-дидактичне відділення
Основний зміст навчання 		
Інститут неофілології факультету
Додаток до навчальної програми
Загальна кількість ECTS балів, яку повинен отримати студент (рівень бакалавра), щоб потрапити на обов’язкові заняття

60

Загальна кількість балів ECTS (не менше 30%), які студент може отримати
як частину модулів з браного ппредмета

74

Загальна кількість ECTS балів, яку має студент отримати як частину дисци- не застосовує
плін у галузі наук гуманітарні/соціальні для навчання за межами цих галузей
Загальна кількість ECTS балів, яку має студент отримати, вивчаючи дисципліни, що пов’язані з науковими дослідженнями в галузі науки або мистецтва (понад 50%)

89

Загальна кількість ECTS балів, яку студент має отримати як частину прак- не застосовує
тичних занять (понад 50%) для профільних практичних досліджень
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СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН НАВЧАННЯ
Семестр I
Дисципліни обов’язкові
Назва курсу

W

контактні години
заняття в групах E-навразом
A K L S P чання

Практична англійська мова VII
(робота з текстом та лексика)
Практична англійська мова VII
(обговорення та написання)
Охорона інтелектуальної власності
60

40

40

20

20
15

Екзамен

Кредити
ECTS
3
3

1
–
1

15
75

1

Інші види діяльності
Код занять

Види занять

Год

Тижд.

Тренінги з охорони здоров’я та безпеки
Бібліотечні тренінги

Кредити
ECTS
–
–

Студенти, які пройшли навчання Moodle на першому ступені навчання,
не повторюють навчання на другому ступені
Модулі спеціалізації на вибір
Назва модуля
Методика викладання англійської мови
Викладач цифрової англійської мови
Література і медіа
Культурознавство

Кредити ECTS
23
23
23
23

Студент обирає один з поданих модулів.

Семестр IІ
Дидактичні заняття (обов’язкові)
Назва курсу
Практична англійська мова VIIІ
(робота з текстом та лексика)
Академічне письмо 1

W

контактні години
заняття в групах E-навA K L S P чання

разом

40

40

20
60

20
60

100

Екза- Кредити
мен
ECTS
1
–
1

3
2
5
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Модулі спеціалізації на вибір
Назва модуля
Методика викладання англійської мови
Викладач англійської мови з цифровими технологіями
Література і медіа
Культурознавство

Кредити ECTS
25
25
25
25

Семестр IІІ
Дидактичні заняття (обов’язкові)
Назва курсу

W

Академічне
письмо 2

контактні години
заняття в групах
E-навчання
A K L S P

разом

Екзамен

Кредити
ECTS

30

30

1

4

30

30

1

4

Інші види діяльності
Код занять

Види занять
Практика 1

Год
60

Тижд.

Кредити ECTS
3

Модулі спеціалізації на вибір
Назва модуля
Методика викладання англійської мови
Викладач англійської мови з цифровими технологіями
Література і медіа
Культурознавство

Кредити ECTS
23
23
23
23

Семестр IV
Дисципліни за вибором
Назва курсу
Монографічні лекції в галузі методики викладання англійської мови
Монографічні лекції в галузі культури та історії англійської мови у
мовознавчому контексті
Монографічні лекції в галузі літературознавства
Монографічні лекції в галузі мовознавства
Монографічні лекції в галузі перекладознавства

W

контактні години
Екза- Кредити
заняття в групах E-навECTS
разом мен
A K L S P чання

15

15

15

15

15

15

2

15

15

2

15

15

2

75

75

10

101

2
–

2
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Студент обирає одну дисципліну з кожної галузі. Дисципліни з окремих
спеціалізацій вказані у III семестрі.
Інші види діяльності
Код занять

Види занять
Практика 2

Год
60

Тижд.

Кредити ECTS
3

Модулі спеціалізації на вибір
Назва модуля
Методика викладання англійської мови
Викладач англійської мови з цифровими технологіями
Література і медіа
Культурознавство

Кредити ECTS
2
2
2
2

Дипломний іспит
Тематика
Дипломний екзамен усний, стосується загальних знань зі спеціалізації,
охоплює питання, пов’язані з темою магістерської роботи. Студент
зобов’язаний відповідати на питання про дипломну роботу і попередньо підготовлені тексти (п’ять книг або десять статей зі спеціалізації,
які не пов’язані з предметом дипломної роботи)

Кредити ECTS

Додаткова інформація:
1) педагогічна професійна практика
(тип, обсяг і місце виконання)

тижні

Практика 1 викладання англійської мови
у середній школі
Практика 2 викладання
англійської мови у середній школі

години занять
з учнями/виховн.
разом
провед.

термін і система
реалізації практики

20
60

20

120

40

семестр IІІ
перервана
семестр IV
перервана

ПРОГРАМА МОДУЛЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Назва модуля спеціалізації
методика викладання англійської мови
Кількість кредитів ECTS			
73
Отримані кваліфікації та професійні кваліфікації:
Випускник отримує право працювати викладачем англійської мови у
всіх типах шкіл (включаючи середню) та інших навчальних закладах.
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Результати навчання для модуля спеціалізації
Знання:
1. Має поглиблене та розширене знання про предмет та методологічну
специфіку викладання іноземної мови, здатний розвиватися і творчо
виконувати професійну діяльність.
2. Знає термінологію і теорію вивчення іноземної мови на розширеному рівні.
3. Має глибокі знання та розуміє методи аналізу, інтерпретації, оцінення та проблематики дослідницьких проектів у сфері вивчення
мови.
Уміння:
1. Шукає, аналізує, оцінює і вибирає інформацію, використовуючи
різні джерела і формулюючи на цій основі критичні судження.
2. Формулює й аналізує дослідницькі проблеми в галузі лінгвістики,
що їх поглиблено використовує.
3. Самостійно набуває знань і розвиває дослідницькі навички, береться
до автономної дії, спрямованої на розвиток здібностей та управління
власною професійною кар’єрою.
4. Обґрунтовує суперечки, використовуючи власні погляди та погляди
інших авторів, створює синтетичні відгуки.
5. Формулює критичні погляди на результати дидактичних досліджень, які базовані на наукових знаннях і досвіді, продає критичні
дослідження в різних формах і в різних ЗМІ.
6. Готує та редагує письмові роботи іноземною мовою зі спеціальності,
використовуючи детальні теоретичні підходи.
Соціальні компетенції:
1. Розуміє важливість знань у вирішенні професійних проблем.
2. Правильно визначає та вирішує проблеми, пов’язані з професією.
3. Критично оцінює отриману інформацію.
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ПЛАН МОДУЛЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Методика викладання англійської мови
Семестр I
Дидактичні заняття

З01.
З02.
З03.
В01.
В02.
В03.
В04.
В05.
К01.
К02.
К03.

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Іспит
письм.

Іспит
усний

Праця
письм.

Участь у
диск.

Проект
групов.

Проект
індивід.

Лабораторні

Заняття
п\ч практ

Заняття в
школі

Дидакт.
ігри

Електр.
навчан.

Компетенції

Форми перевірки результатів навчання

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х

ПЛАН МОДУЛЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Методика викладання англійської мови
Семестр I
Дидактичні заняття
Назва курсу

W

контактні години
Екзазаняття в групах
Енавч разом мен
A K L S P

Магістерський семінар

15



3

Мова і суспільство

30

30

1

6

Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов

30

30

1

5

Спеціальні освітні потреби на заняттях з іноземних мов

30

30

1

5

4

23

Нові технології у викладанні англійської мови

15

Кредити
ECTS

30
90 30

104

30
15

135
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Семестр IІ
Дидактичні заняття
Назва курсу

W

контактні години
Екзазаняття в групах
Енавч разом мен
A K L S P

Магістерський семінар

15

Кредити
ECTS

15



3

Інтеркультурна комунікація

30

30

1

5

Психологія вивчення мови

30

30

1

6

Методи дослідження
в мовознавстві

30

30

1

6

Психологічні основи виховання і
навчання у середній школі

5

10

15

1

1

Концепція і практики виховання у
середній школі

15

30

45

1

2

Дидактика предмета ІІ -1

15

15

30

1

2

35

90 55

195

6

25

Семестр IІІ
Дидактичні заняття
Назва курсу

W

контактні години
КредиЕкзазаняття в групах
ти
Е-навч разом мен
ECTS
A K L S P

Магістерський семінар

15

15



3

30

1

3

15

1

3

15

15



2

Оцінювання у викладанні мови

30 10

30

1

5

Професійний розвиток вчителя

14

14



3

6





15

60

1

4

15

185

4

23

Цифрові інструменти в освітніх дослідженнях

30

Планування та оцінювання мовного
курсу

15

Інтерперсональна комунікація

Освітнє право
Дидактика
предмета ІІ-2

6
30

15

30

51 74

105

15
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Семестр IV
Дидактичні заняття
Назва курсу

W

Магістерський семінар

контактні години
заняття в групах Енавч
разом
A K L S P
15
15
15
15

Кредити
ECTS

Екзамен
–
–

2
2

ПРОГРАМА МОДУЛЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Назва модуля спеціалізації		
					
Кількість кредитів ECTS		

вчитель/викладач англійської мови
з цифровими технологіями
73

Отримані кваліфікації та професійні кваліфікації:
Випускник модуля “вчитель англійської мови з цифровими технологіями” готовий до проведення мовних занять aнглійська онлайн, у формі “е
та b- learning” з використанням нових технологій: віртуального освітнього
середовища, соціального програмного забезпечення та різних спеціальних інструментів володіння мовою. Випускник отримує право працювати
викладачем англійської мови у всіх видах школи (включаючи середню)
та інших навчальних закладах. Крім того, він може працювати у відділах
електронного навчання різних компаній і підприємств.
Результати навчання для модуля спеціалізації
Знання:
1. Має глибокі знання з термінології, теорії та методології сфери дистанційної дидактики англійської мови, якою він здатний творчо
оволодіти як викладач цієї мови.
2. Знає термінологію і теорію в галузі дистанційної дидактики англійської мови.
3. Має глибоке знання зв’язків між наукою та науковими дисциплінами
щодо філології, які дають змогу інтегрувати перспективи інтердисциплінарних зв’язків.
4. Засвідчує поглиблені знання з сучасних досягнень центрів та шкіл
дослідження в галузі дистанційної дидактики англійської мови.
5. Має глибокі знання та розуміння методів аналізу, інтерпретації,
оцінення та проблематики різноманітних пам’яток культури, відповідно до обраних традицій, теорій або наукової школи в галузі
філології.

106

ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ-ФІЛОЛОГІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ
КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ: ВИКЛИКИ, ТРАДИЦІЇ, ДОСВІД

6. Має глибокі знання та розуміння концепцій в галузі авторського
права, необхідності управління ресурсами інтелектуальної власності,
викристовує відкриті навчальні Інтернет-ресурси.
7. Розуміє складності історичної мінливості мови.

Уміння:

1. Шукає, аналізує, оцінює і вибирає інформацію, використовуючи
різні джерела і формулюючи на цій основі критичні судження.
2. Формулює й аналізує дослідницькі проблеми в галузі лінгвістики.
3. Самостійно набуває знання, розвиває дослідницькі навички і береться до автономної дії, спрямованої на розвиток здібностей та
управління власною професійною кар’єрою, у т. ч. з використанням
цифрових інструментів (наприклад, онлайн-портфоліо).
4. Інтегрує знання з різних дисциплін, особливо акцентуючи на галузі,
що пов’язана з дистанційною дидактикою та мобільними інформаційно-комунікаційними технологіями.
5. Критично аналізує і інтерпретує різні види культурної продукції,
зокрема цифрової культури, використовуючи оригінальні підходи,
що спираються на нові підходи у гуманітарних науках, їхнє значення,
соціальний вплив, місце в історико-культурному процесі.
6. Обґрунтовує суперечки, використовуючи власні погляди та погляди
інших авторів, створює синтетичний відгук.
7. Формулює критичні погляди на результати дидактичних досліджень,
які базовані на наукових знаннях і досвіді, репрезентує критичні дослідження в різних формах і в різних ЗМІ.
8. Спілкується з іншими філологами на науковому рівні та сторонніми спостерігачами, щоб популяризувати філологічні знання, використовуючи різні канали та методи комунікації, на польській та
іноземній мовах, бере участь у міжкультурних онлайн-обмінах з
університетами-партнерами.
9. Готує та редагує письмові роботи на іноземній мові з використанням
детальних теоретичних підходів, а також за допомогою онлайн-інструментів.
10. Готує усні презентації та презентації на іноземній мові спеціалізації
в галузі філології.
11. Взаємодіє і працює самостійно або в мультикультурній групі, виконуючи різні ролі.
12. Володіє іноземною мовою на рівні C1+, може використовувати другу
іноземну мову не нижче рівня B2+ Європейської системи, згідно з
загальноєвропейськими рекомендацій з мовної освіти: вивчення,
викладання, оцінювання.
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13. Розуміє необхідність навчання протягом усього життя, здатний надихати і організувати процес навчання інших людей.
Соціальні компетенції:
1. Розуміє важливість знань у вирішенні проблем, з особливим акцентом на дистанційне навчання.
2. Правильно визначає та вирішує проблеми, пов’язані з професією
викладача англійської мови у ХХІ столітті.
3. Систематично бере участь у культурному житті, зацікавлений у
сучасних культурних та інноваційних подіях, новаторських формах
художнього вираження, нових явищах у мистецтві реального та віртуального виміру, підвищує свою міжкультурну свідомість.
4. Критично оцінює отриману інформацію.
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інше

Участь у
диск.
Х
Х

Іспит
письм.

Проект
групов.
Х
Х

Іспит
усний

Проект
індивід.
Х
Х

Праця
письм.

Реферат

Заняття
п/ч практ

Х
Х

Дидакт.
ігри

Х
Х

Електр.
навчан.
З01.
З02.
З03.
З04.
З05.
З06.
З07.
В01.
В02.
В03.
В04.
В05.
В06.
В07.
В08.
В09.
В10.
В11
В12.
В13.
В14.
В15.
К01.
К02.
К03.
К04.

Заняття в
школі

Форми перевірки результатів навчання

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
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ПЛАН МОДУЛЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Викладач/вчитель англійської мови з цифровими технологіями
Семестр I
Дидактичні заняття
контактні години
Назва курсу

W

заняття в групах
A

K

Магістерський семінар

S

P

Кредити
ECTS

15



3

15



2

30

1

5

15

Теорія навчання і викладання іноземних мов
Дидактика CALL

L

ЕкзаЕнавч разом мен

15
20

10

Методи дослідження
в глотодидактиці

30

30

1

5

Сучасний інструментарій
учителя

30

30

1

4

Міжнародна комунікація в реальному і віртуальному світі

30

30

1

4

150

4

23

разом

Екзамен

Кредити
ECTS

15

–

3

26 105

15

Семестр IІ
Дидактичні заняття
Назва курсу

W

контактні години
заняття в групах
Енавч
A K L S P

Магістерський семінар: нові
технології в глотодидактиці

15

Робота з використанням методу онлайн-проектів: інструменти
Web 2.0

10

20

30

1

5

Дидактика CALL (мовні навички
online )

20

10

30

1

6

Індивідуальні відмінності в мовній
освіті, традиційні і віддалені

20

10

30

1

6

Психологічні основи виховання і навчання у середній школі

5

10

15

1

1

Концепція і практики виховання у
15
середній школі

30

45

1

2

Дидактика предмета ІІ-1

15

30

1

2

195

6

25

15

35 50 55

109

15

40
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Семестр IІІ
Дидактичні заняття
Назва курсу

W

контактні години
заняття в групах Енавч
A K L S P

разом

Екзамен

Кредити
ECTS

15



3

30

1

5

30

1

5

30
60
165

1
1
4

6
4
23

разом

Екзамен

Кредити
ECTS

15

15

–

2

15

15



2

Магістерський семінар: нові
15
технології в глото-дидактиці
ІТ у дослідженнях з дидактики
20
Планування і оцінювання мовного
курсу у реальному і віртуальному
30
освітньому середовище
Мовна мобільна освіта
30
Дидактика предмета ІІ-2
30
15
30 60 15 20 15

10

15
25

Семестр IV
Дидактичні заняття
Назва курсу

W

контактні години
заняття в групах
Енавч
A K L S P

Магістерський семінар: нові
технології в глото-дидактиці

ПРОГРАМА МОДУЛЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Назва модуля спеціалізації		
Кількість кредитів ECTS			

література і медіа
73

Отримані професійні кваліфікації:
випускник має глибокі знання з літератури та культури англомовних
країн, мовні та базові знання про засоби масової інформації та медіаграмотність. Випускник отримує право працювати викладачем англійської
мови у всіх видах шкіл та іншиї навчальних закладах. Крім того, він може
працювати на відповідальних посадах, застосовувати свої знання з англійської культурної сфери в різних установах, передусім – культурі, редакціях,
видавництвах та засобах масової інформації, як перекладач чи мовний помічник у секторі культури та ЗМІ, а також інших установах та компаніях,
де потрібні глибокі знання англійської мови, а також у бюро перекладачів.
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Результати навчання для модуля спеціалізації
Знання:
1. Має глибокі знання щодо предмета та методологічної специфіки в
літературознавстві, яке він може розвивати і творчо використовувати
у своїй професійній діяльності
2. Знає термінологію і теорію в галузі літературних досліджень і досліджень на розширеному рівні у галузі ЗМІ.
3. Має глибокі знання зв’язків між наукою та науковими дисциплінами
відповідно до галузі, що дає йому змогу інтегрувати інтердисциплінарні перспективи (літературознавство, культурологія, лінгвістика,
медіадослідження).
4. Засвідчує поглиблені знання із сучасних досягнень центрів та шкіл
дослідження в галузі дистанційної дидактики англійської мови.
5. Має глибокі знання та розуміння методів аналізу, інтерпретації, оцінення та традицій, теорій або наукової школи в галузі літературних
і суміжних досліджень.

Уміння:

1. Шукає, аналізує, оцінює і вибирає інформацію, використовуючи
різні джерела, формулює на цій основі критичні судження.
2. Формулює та поглиблено аналізує дослідницькі проблеми в галузі
літературознавства та культури (в т. ч. ЗМІ) англофонних країн у
певному мовному просторі.
3. Самостійно набуває знань і розвиває дослідницькі навички.
4. Зміцнює знання з різних дисциплін, пов’язаних з філологією, і застосовує їх у незвичайних професійних ситуаціях.
5. Критично аналізує й інтерпретує різні види культурної продукції,
зокрема цифрової культури, використовуючи оригінальні підходи,
що враховують нові підходи у гуманітарних науках, їхнє значення,
соціальний вплив, місце в історико-культурному процесі.
6. Обґрунтовує суперечки, використовуючи власні погляди та погляди
інших авторів, створює синтетичний відгук.
7. Формулює критичні погляди на результати дидактичних досліджень, які базовані на наукових знаннях і досвіді, подає критичні
дослідження в різних формах і в різних ЗМІ.
8 Взаємодіє і працює самостійно або в мультикультурній групі, виконуючи різні ролі.
9. Розуміє необхідність навчання протягом усього життя.
10. Здатний надихати й організувати процес навчання інших людей.
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Спеціальні компетенції:

1. Розуміє важливість знань у вирішенні проблем.
2. Систематично бере участь у культурному житті, зацікавлений у
сучасних культурних та інноваційних подіях, новаторських формах
художнього вираження, нових явищ у мистецтві.
3. Критично оцінює отриману інформацію.

З01.

Х

Х

З02.

Х

Х

З03.

Х

Х

З04.

Х

Х

З05.

Х

Х

В01.

Х

Х

Х

В02.

Х

Х

Х

В03.

Х

Х

В04.

Х

Х

В05.

Х

Х

В06.

Х

Х

В07.

Х

Х

В08.

Х

Х

В09.

Х

Х

В10.

Х

Х

інше

Іспит
письм.

Іспит
усний

Праця
письм.

Участь у
диск.

Проект
групов.

Проект
індивід.

Реферат

Заняття
п/ч
практ

Заняття
в школі

Дидакт.
ігри

Електр.
навчан.

Форми перевірки результатів навчання

К01.

Х

К02.

Х

К03.

Х
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ПЛАН МОДУЛЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Література і медіа
Семестр I
Дидактичні заняття
Назва курсу

W

Магістерський семінар
Сучасна англомовна література: поезія і драма
Теорія літератури
Семіотика та репрезентативність культури
Медіаграмотність

контактні години
заняття в групах
Енавч
A K L S P
15

разом

Екза- Кредити
мен
ECTS

15

–

3

30

30

1

5

30

30

1

5

30

30

1

5

15
120

1
4

3
21

15
105

15

Вибіркові дисципліни
Назва курсу

W

контактні години
Екза- Кредити
заняття в групах
ECTS
Енавч разом мен
A K L S P

Література і живопис спорідненість мистецтв
Жіноча література
Духовність в англомовній літературі

–
15

15

15

15

1
1
1

2
2

Семестр IІ
Дидактичні заняття
Назва курсу

W

Магістерський семінар
Сучасна англомовна література:
проза
Аналіз медійних дискурсів
Література і популярна культура
Психологічні основи виховання і
5
навчання у середній школі
Концепції і практики виховання
15
і навчання у середній школі
Дидактика предмета ІІ-1
15
35

контактні години
заняття в групах
Енавч
A K L S P
15

разом

Екза- Кредити
мен
ECTS

15

–

3

30

30

1

6

15
30

15
30

1
1

3
6

10

15

1

1

30

45

1

2

30
180

1
6

2
23

15
130

113
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Курси за вибором
Назва курсу

W

Жіноча література
Література утопії та антиутопії:
огляд
Курс однієї книжки

контактні години
Екза- Кредити
заняття в групах
ECTS
Енавч разом мен
A K L S P
15
15
–
2
1

15

15

1
1

2

Назву книги оголошують завчасно.
Семестр IІІ
Дидактичні заняття
Назва курсу
Магістерський семінар
Фільмові адаптації літературних
творів
Порівняльне літературознавство
та інтертекстуальність
Інтермедійність
Дидактика предмета ІІ-1

W

30
30

контактні години
Екза- Кредити
заняття в групах
ECTS
Енавч разом мен
A K L S P
15
15

3
30

30

1

5

30

30

1

6

30
60
165

1
1
4

3
4
21

30
15
105

15

15
15

Курси за вибором
Назва курсу

контактні години
заняття в групах
W
Енавч разом
A K L S P

Творчість Шекспіра:
натхнення, опір, авторитет
Літературні та культурологічні
представлення «життя після життя»
Суспільно-культурологічні протиріччя в літературі

ЕкКредити
заECTS
мен
–

15

15

1

2

1
15

15

1

2

Семестр IV
Дидактичні заняття
Назва курсу
Магістерський семінар

W

контактні години
Екза- Кредити
заняття в групах
ECTS
Енавч разом мен
A K L S P
15
15
–
2
15
15
–
2
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ПРОГРАМА МОДУЛЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Назва модуля спеціалізації		
Кількість кредитів ECTS			

культурознавство
73

Отримані професійні кваліфікації:
випускник має широкі знання з історії та культури англомовних країн. Він
отримує право працювати викладачем англійської мови у всіх видах шкіл
(включаючи середні) та інших навчальних закладів. Крім того, він може
працювати в різних установах, секторі освіти та бюро перекладу, у закладах,
де необхідні передові знання з галузі англійської культури.
Результати навчання для модуля спеціалізації
Знання:
1. Знає термінологію та теорію про історію та культуру англомовних
країн на високому рівні.
2. Поширює знання про місце і значення культури в системі наук і
їхню предметно-методичну специфіку.
3. Має структуровані знання щодо історичних контекстів мінливості
суспільно-культурних інституцій, напрямів і конвенції різних культурних явищ і текстів.
Уміння:
1. Самостійно набуває і консолідує знання, впорядковано і систематично застосовує сучасні методи отримання, класифікації та аналізу
інформації.
2. Шукає, аналізує, оцінює і вибирає інформацію щодо діапазону
культури, використовуючи різні джерела і формулюючи на цій
основі критичні судження.
3. Визначає, пояснює та застосовує основні професійні терміни у мові
та письмі відповідно до історичних наук.
4. Використовує основні теоретичні концепції, термінологію і методи
аналізу й інтерпретації різних історичних, культурних повідомлень.
5. Визнає різні культурні пам���������������������������������������
’��������������������������������������
ятки����������������������������������
���������������������������������
та визначає їхнє місце в культурному контексті доби.
6. Здатний взаємодіяти і працювати в групі.
Соціальні компетенції:
1. Усвідомлює обсяг своїх знань і навичок зі спеціалізації і розуміє
необхідність подальшого розвитку компетентності у сфері експертизи.
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2. Може належним чином визначити пріоритети для виконання конкретної задачі.
3. Усвідомлює рівень набутих знань і навичок, поглиблює їх і оновлює
відповідно до інтеграції з іншими галузями знань.

Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Іспит
усний
Х
Х
Х

Праця
письм.

Х
Х
Х

Інше

Х

Х

Іспит
письм.

Х
Х
Х

Участь
у диск.

Х

Х

Проект
групов.

З01.
З02.
З03.
В01.
В02.
В03.
В04.
В05.
В06.
К01.
К02.
К03.

Проект
індивід.

Реферат

Заняття п/ч
практики

Заняття
в школі

Дидакт.
ігри

Електр.
навчан.

Компетенції

Форми перевірки результатів навчання

Х
Х

Х

Х
Х

ПЛАН МОДУЛЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Культурознавство
Семестр I
Дидактичні заняття
Назва курсу

W

контактні години
Екзазаняття в групах
Енавч разом мен
A K L S P

Магістерський семінар

15

Кредити
ECTS

15

–

3

Історія Британських островів до
XVII ст.

30 30

60

1

4

Культура Британії

15 30

45

1

3

15

15

1

5

15

1

3

120

4

21

Аналіз культурологічних текстів
Історія англійського мистецтва у
15
мовознавчій галузі

105

116

15
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Семестр IІ
Дидактичні заняття
Назва курсу

W

контактні години
заняття в групах
Енавч разом
A K L S P

Магістерський семінар

15

Екзамен

Кредити
ECTS

15

–

3

Історія Британських островів від
XVII ст.

15 15

30

1

6

Історія Сполучених Штатів
Північної Америки

15 15

30

1

6

Американська культура

15 15

30

1

5

Психологічні основи виховання і
навчання у середній школі

5

10

15

1

1

Концепції і практики виховання і
навчання у середній школі

15

30

45

1

2

Дидактика предмета ІІ-1

15

15

30

1

2

195

6

25

80 45 55

15

Семестр IІ
Дидактичні заняття
Назва курсу
W

контактні години
заняття в групах
Енавч
A K L S P

Магістерський семінар

15

разом

Екзамен

Кредити
ECTS

15



3

Історія Британських островів від
XVII ст.

15 15

30

1

6

Історія Сполучених Штатів
Північної Америки

15 15

30

1

6

Американська культура

15 15

30

1

5

Психологічні основи виховання і
навчання у середній школі

5

10

15

1

1

Концепції і практики виховання і
навчання у середній школі

15

30

45

1

2

Дидактика предмета ІІ-1

15

15

30

1

2

195

6

25

80 45 55
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Семестр IІІ
Дидактичні заняття
Назва курсу
Магістерський семінар
Розвиток і падіння Британської
імперії
Сучасне британське суспільство
Сучасне американське суспільство
Дидактика предмета ІІ-2

W

контактні години
заняття в групах
Енавч
A K L S P
15

разом

Екзамен

Кредити
ECTS

15

–

3

30

30

1

6

30
30

30
30
60
165

1
1
1
4

5
5
4
23

30
15
30 90 15

15
15

Семестр IV
Дидактичні заняття
Назва курсу
Магістерський семінар

W

контактні години
КредиЕкзазаняття в групах
ти
Енавч разом мен
ECTS
A K L S P
15
15
–
3
15
15
–
3

3. Освітня програма підготовки магістра
“Угорська мова і література” (Угорщина)1
1. Назва магістерскої програми: угорська мова і література.
2. Кваліфікаційний рівень та кваліфікація ступеня магістра:
– рівень освіти: ступінь магістра (MA)
– кваліфікація: магістр філології з угорської мови і літератури �������
англійською мовою: Master’s Degree in Hungarian Philology
Додаткові спеціалізації: давня угорська література; класична угорська література; сучасна угорська література; порівняльна література та культура;
літературознавство; загальна лінгвістика; теоретична лінгвістика; компаративна лінгвістика; мовознавство; текстологія та стилістика; мова, суспільство
і культура; функціональна когнітивна лінгвістика; компаративні літературознавчі та культурознавчі дослідження; мовознавчі дослідження.
Переклад програм подано за джерелом: KÖTET MESTERKÉPZÉSI SZAKOK Tanulmányaikat
a 2017/2018-as tanévben, illetve azt követően első évfolyamon megkezdő hallgatók számára.
о.11–142.
1
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3. Галузь освіти: гуманітарні науки.
4. На магістерській програмі можуть навчатися:
4.1. Студенти, які отримали достатньо кредитів зі спеціалізації:: ступінь
бакалавра з угорської мови і літератури.
4.2. Студенти, які завершили програми бакалавра: сучасна філологія;
давні мови та культури.
4.3. Студенти, які завершили програми бакалавра в коледжі або університеті, базові магістерські курси або курси рівня бакалавра, згідно з законом
1993 р. про вищу освіту, та отримали необхідну кількість кредитів (вказано
у п. 10).
5. Період навчання посеместровий: 4 семестри.
6. Кількість кредитів, які потрібно засвоїти на рівні магістра: 120.
6.1. Кількість кредитів, які задовільняють базовим дисциплінам: 2–6
кредитів;
6.2. Кількість кредитів, які задовільняють основним професійним дисциплінам: 24–48 кредитів;
6.3. Кількість кредитів, які задовільняють диференційним професійним
дисциплінам: 40–60 кредитів;
6.4. Мінімальна вартість кредиту для додаткових предметів: 10 кредитів;
6.5. Кредити, надані дипломній роботі: 20 кредитів;
6.6. Частина практичних знань: відповідно до університетської навчальної програми не менше 60%.
7. Ціль навчання на магістерській програмі та набуті компетенції:
підготовка фахівців, які мають широкі знання з літературознавства,
ознайомлені з методами літературного дослідження та лінгвістичними знаннями; узагальнено володіють угорською та англійською мовами, історією
всесвітньої літератури, результатами вітчизняної та зарубіжної теорії
літератури, глибоко ознайомлені з літературними явищами. Мають знання
щодо використання мови у суспільно-культурному контексті, особливостей
соціального та теріторіального розподілу мови, сучасних комунікаційних
форм з проблем посередництва. Володіють універсальними та базовими
знаннями теоретичної та історичної угорської лінгвістики. Випускники
мають глибокі теоретичні знання та здатні продовжити навчання на рівні
докторантури:
а) магістранти ознайомлені з мовознавчими та літературознавчими
дослідженнями; розуміють їх та можуть пояснити; видатними творами
угорської та європейської літератури та культури; сучасними мовознавчими та культурними викликами та можуть їх пояснити; можливостями
практичного використання знань про лінгвістичні, літературні та культурні
явища; теоретичними дослідженнями наукових шкіл різної доби; інтуїтивним використанням концептуального та абстрактного мислення, що сприяє
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проведенню літературознавчих й мовознавчих досліджень, а також досліджень у міждисциплінарних галузях, формулюванню критичної оцінки та
розробленню при потребі, альтернативного рішення.
б) випускники магістерського ступеня мають змогу:
– демонструвати свої знання на наукових форумах, розуміти та вирішувати проблеми просування оригінальних ідей, а також проектувати та реалізувати професійні задачі на високому рівні,
– проводити дослідження з літературознавчих, мовознавчих та з галузей міждисциплінарних наук та їх критично оцінювати, практично
використовувати набуті знання про мовознавчі, літературознавчі та
культурні явища завдяки оригінальному баченню та мисленню,
– збільшувати рівень своїх знань за рахунок глибокого розуміння внутрішніх законів теми дослідження, самовдосконалення, формування
нових навичок,
– оцінити теоретичні підходи наукових шкіл різних діб, та, при потребі, розробити альтернативне рішення,
– проявити глибоку інтелектуальну свідомість та творчість у галузях
літератури, мови та культури,
– ефективно, на високому рівні. спілкуватися, використовуючи
інформацію, аргументи та результати анализу з різноманітними
професійними та непрофесійними аудиторіями.
c) особисті вміння та навички, необходні для навчання:
– мотивація, приналежність і свідоме володіння літературою, мовою
і культурою за спеціальністю,
– здатність розпізнавати та розуміти проблеми мови, літератури і
культури,
– здатність співпрацювати,
– ініціативна та особистісна відповідальність,
– концептуальне мислення,
– здатність до абстрагування,
– критичне ставлення,
– оріентація значень.
8. Характеристика магістерського ступеня і кваліфікації:
8.1. Обов’язкове знання базового матеріалу у межах 2–6 кредитів: мова,
література, суспільство як культурна система взаємозв’язків, практичне
впровадження наук та їхніх досягнень; структура мовознавчих та літературознавчих наук та їхнє значення, інститути дослідження з певної галузі.
8.2. Обов’язкове знання основного професійного матеріалу у межах
24–48 кредитів: історико-теоретичні традиції угорського літературознавства
у європейському контексті; час і дискурс у літературі, дискурсивні форми
літературознавства (канон, доба, епістема, парадигма), критика та вивчення
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творів, печатна та цифрова грамотність, нові мовознавчі теорії, лінгвістичні
та онтологічні дослідження, мова суспільства, мовознавчі науки, історія
угорської мови, історія граматики (фонологія, морфологія, синтаксис), навички розвитку мови, культура мови, лінгвістична діяльність.
8.3. Обов’язкове знання додаткового професійного матеріалу у межах
60–80 кредитів:
Диференційні професійні навички: 40–60 кредитів
Додаткові спеціалізації:
давня угорська література: пропедевтика: критика, текстологія;
історія жанрів та впливів; тексти, переклад; літературне посередництво,
взаємозв’язок мистецтв;
класична угорська література: пропедевтика: критика, текстологія;
історія жанрів та впливів; тексти, переклад; літературне посередництво,
взаємозв’язок мистецтв;
сучасна угорська література: пропедевтика: критика, текстологія; історія
жанрів та впливів; тексти, переклад; медіалізм літератури, взаємозв’язок
мистецтв; порівняльне літературознавство та культурологія: мова, текст,
література; техніка, середовище, мистецтво; література та суміжні мистецтва; інститути дослідження літератури;
літературознавство: історія і теорія літератури та культури; література та
медіалізм, культурні практики; поетика та риторика; способи анализу тексту і дискурсу; теорія і практика інтерпретації; герменевтика та літературні
тенденції;
загальна лінгвістика: методологія дослідження; теорії вивчення мови;
типологія; семантика та семіотика; мовленнєві рівні; контрастивна
лінгвістика; лексикологія; комп’ютерна лінгвістика; спеціальні лінгвістичні
знання;
історична лінгвістика: методологія дослідження; історія угорської
мови; історія мови та її джерела; лексикографія; історична діалектологія та
соціолінгвістика; історична ономастика; теорії; спеціальні лінгвістичні знання;
теоретична лінгвістика: методологія дослідження; теорії вивчення
мови; семантика і семіотика; лінгвістика; контрастивна лінгвістика; граматика дискурсів; комп’ютерна лінгвістика; корпусна лінгвістика, спеціальні
лінгвістичні знання;
мовознавство: методологія дослідження; процес мовлення; аналіз мовлення; риторика; теоритична діалектологія і соціолінгвістика; спеціальні
лінгвістичні знання;
текстологія і стилістика: методологія дослідження; прагматика;
лінгвістичне вивчення тексту; теорії стилю; мова художньої літератури;
аналіз дискурсу; аналіз тексту і стилю; спеціальні лінгвістичні знання;
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мова–суспільство–культура: методологія дослідження; геолінгвістика;
історична діалектологія і соціолінгвістика; теоретична діалектологія і соціолінгвістика; комунікація і риторика; лінгвістичний дизайн, мовна політика;
мова засобів масової інформації, інформаційні технології; мовленнєве середовище; спеціальні лінгвістичні знання.
Дипломна робота: 20 кредитів.
9. Вимоги до іноземної мови: щоби отримати ступінь магістра з англійської, немецької, французької, італійської, іспанської мови потрібно
надати диплом на рівні B2 або скласти екзамен (це стосується й іноземних
студентів).
10. Вимоги до зарахування на рівень магістра:
Студент повинен засвоїти дисципліни у межах 50 кредитів:
ступінь бакалавра зі спеціальностей: давня угорська література, класична
угорська література��������������������������������������������������������
, сучасна ����������������������������������������������
угорська література���������������������������
, літературна теорія, лінгвістика, лінгвістика фінської мови, мова і суспільство, усна і письмова комунікація, правопис, фонетика, теорія угорської граматики. Кредити також
(до 20 кредитів) можна отримати паралельно з магістерською підготовкою
(за два семестри).

4. Освітня програма підготовки магістра
“Класична філологія” (Угорщина)
1. Назва магистерскої програми: класична філологія
2. Кваліфікаційний рівень та кваліфікація ступеня магістра:
рівень освіти: ступінь магістра (MA)
кваліфікація: фахівець з класичної філології
англійською мовою: Master of Classical Philology
3. Галузь освіти: гуманітарні науки.
4. На магістерській програмі можуть навчатися:
4.1. Студенти, які отримали достатньо кредитів зі спеціалізації: давні
мови та культури, класична філологія.
4.2. Студенти, які отримали ступінь бакалавра в коледжі або університеті,
закінчили базові магістерські курси або курси рівня бакалавра, згідно з законом
1993 р. про вищу освіту, та отримали необхідну кількість кредитів (вказано у п. 10).
5. Період навчання посеместровий: 4 семестри.
6. Кількість кредитів, які потрібно засвоїти на рівні магістра: 120.
6.1. Кількість кредитів, які задовільняють основним професійним дисциплінам: 20–30 кредитів;
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6.2. Кількість кредитів, які задовільняють диференційним професійним
дисциплінам: 60–75 кредитів;
6.3. Мінімальна вартість кредиту для додаткових предметів: 6 кредитів;
6.4. Кредити, що присвоєні дипломній роботі: 20 кредитів;
6.5. Частина практичних знань: відповідно до університетської навчальної програми не менше 30%.
7. Ціль навчання на магістерській програмі та набуті компетенції:
– підготовка фахівців, які мають глибокі знання про класичну добу
та значення її спадщини для сучасної європейської культури.
Мова спеціальності (латинська, давньогрецька, грецька). Знання
мови, літературних творів античної доби, орієнтація в культурноісторичних пам’ятках. Випускники мають глибокі теоретичні знання
та здатні продовжити навчання на рівні докторантури.
а) магістранти знають:
–������������������������������������������������������������������
латинську/грецьку мови, класичну латинську/грецьку мови (або античну спадщину середньовіччя та нового століття) для більш глибокого розуміння контексту мови, літератури й культури та необхідні
методи їхнього дослідження,
– давню літературу (або доби середньовіччя), культуру загалом,
– місце античності, середньовіччя в європейській культурі, історії філософії, процесі цивілізації,
– прамову та сучасну мову за спеціальністю, літературу й культуру,
літературні твори, їхні жанрові різновиди, культурні явища тощо;
б) випускники магістерського ступеня мають змогу:
– проводити літературознавчі та мовознавчі дослідження, а також
дослідження у міждисциплінарних галузях, критично оцінювати
та при необхідності розробляти альтернативне рішення;
–����������������������������������������������������������������
практично використовувати набуті знання з використанням оригінального бачення та мовного мислення,
– поглиблювати рівень знань на більш високий за рахунок особистого
розвитку, самоудосконалення, набуття нових навичок,
– сформувати інтелектуальну свідомість, високий рівень креативності
у класичній філології,
– 	����������������������������������������������������������������
ефективно спілкуватися та надавати інформацію, наводити аргументи для різних професійних і непрофесійних аудиторій на високому
рівні;
c) особисті вміння та навички, які необходні для навчання:
– мотивація, приналежність і свідоме володіння класичною (середньовічною) латинською/грецькою мовами і культурою,
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–

здатність опрацьовувати та розпізнавати класичну (середньовічну)
латинську/грецьку мови, літературу і культуру,
– здатність співпрацювати,
– ініціативна та особистісна відповідальність,
– концептуальне мислення,
– здатність до абстрагування,
– критичне ставлення,
– оріентація значень,
– висока комунікативна здатність.
8. Характеритика магістерського ступеня і кваліфікації:
8.1. Обов’язкове знання основного професійного матеріалу у межах
20–30 кредитів: філологія (палеографія, критика тексту), історія літератури,
аналіз літературних творів, лінгвістика (фонологія, морфологія, синтаксис),
історія мови, історична та компаративна лінгвістика, культура, філософія,
естетика, історія релігії, історія церкви, археологія, історія мистецтва, риторика і поетика, природознавчі науки, історія культури, історія театру).
8.2. Обов’язкове знання додаткового професійного матеріалу у межах
80–95 кредитів.
Диференційні професійні навички:
а) додаткові дисципіни в межах 40–45 кредитів:
дисципліни за вибором (латинська, давньогрецька, давня спадщина):
історія мови (давньогрецька, латинська граматика, стилістика та
ін.), читання літературних та ін. різножанрових текстів, спецкурси,
семінари, дослідницькі семінари, участь у конференціях;
б) додаткова мова, література, культура у галузях, які пов��������������
’�������������
язані з предметом вивчення��������������������������������������������������
,�������������������������������������������������
у межах 20��������������������������������������
–�������������������������������������
30 кредитів; дипломна робота: 20 кредитів.
9. Вимоги до іноземної мови: щоб отримати ступінь магістра англійської, немецької, французької, італійської, іспанської мов, потрібно представити диплом на рівні B2 або скласти екзамен (це стосується й іноземних
студентів).
10. Вимоги до зарахування на рівень магістра:
студент повинен засвоїти всі дисципліни у межах 50 кредитів:
ступінь бакалавра зі спеціальності (давні мови та культури, латина або
грецька мова, філологія, культурологія).
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5. Освітня програма підготовки магістра
“Прикладна лінгвістика” (ELTE, Угорщина)
Факультет гуманітарних наук
Навчання та результати:
1. Магістерська програма з прикладної лінгвістики
2. Кваліфікаційний рівень у магістратурі (диплом):
● рівень освіти: магістр (МА)
● професійна кваліфікація: лінгвіст зі ступенем магістра прикладної
лінгвістики
● англійською мовою: Applied Linguist
3. Галузь підготовки: гуманітарні науки
4. Кваліфікаційні характеристики, необхідні для вступу на рівень магістра:
4.1. Повна кредитна вартість: філологія (угорська, англійська, німецька,
романська, слов’янська); комунікація та медіанаука.
4.2. 9.3. Кількість кредитів за період навчання на рівні бакалавра: давні
мови і культури, східні мови і культури, етнографія; педагогіка, психологія,
вільні мистецтва, суспільні науки, політичні науки, соціальна педагогіка,
соціологія, бібліотекар інформатики, підготовка вчителів; учитель, вихователь дитячого садка; спеціальна освіта.
4.3. 9.3. Крім того, враховують умови виконання кредитів, (викладені
у пункті 3 LXXX відповідно до Закону від 1993 року) на курсах базової та
післядипломної освіти та вищої освіти.
5. Час навчання посеместровий: 4 семестри.
6. Кількість кредитів, які необхідно засвоїти на ступені магістра, 120
кредитів:
• зорієнованість професії: збалансована (40–60%);
● значення кредиту захищеної дисертації: 20 кредитів;
● мінімальне значення кредиту для факультативних предметів: 6 кредитів.
7. Напрями дослідження за єдиною системою класифікації навчальних
програм, класифікація: 222.
8. Мета підготовки магістра та його професійні компетенції:
метою навчання є підготовка фахівців, які мають знання з лінгвістичної
науки та методології дослідження, можуть формувати та розвивати прикладну лінгвістику; використовувати мову в будь-якому секторі суспільства,
задовільняти та вирішувати його соціальні потреби, сприяти потоку інформації та надавати доступ до неї на соціальному рівні. Випускники готові до
навчання у докторантурі для продовження дослідження.
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8.1. Професійні компетенції, які необхідно надбати фахівцю з прикладної лінгвістики:
а) знання:
● знає правила мови, мислення і пізнання та використання мови в
суспільстві, закони взаємовідносин;
● знає детально про особисту, інституційну, соціальну та міжкультурну специфіку комунікації;
● розуміє сучасні комунікаційні проблеми цифрового суспільства,
ознайомлений з ефективними способами спілкування;
● ознайомлений з проблемами технологій вимірювання продуктивності
та впливу мови на найважливіші аспекти професійного мовлення;
● знає загальні правила спілкування професійної спільноти та їхню
характеристику;
● ознайомлений з інструментарієм методології лінгвістичних досліджень;
● знає різноманітність лінгвістичних теорій і методологій загалом,
мовну різноманітність.
b) вміння:
● здатність проводити та управляти розвитком мови на індивідуальному та інституційному рівнях;
● здатність виконувати мовне планування як рідною, так і іноземною
мовами (національні, екологічні, регіональні особливості);
● розробляє навчальні програми та проводить мовні консультації,
включаючи заняття у закладах середньої та вищої освіти, позашкільної освіти;
● проводить фундаментальні та прикладні дослідження, а також аналізує на матеріалі рідної та іноземних мов;
● може надати багатомовну та мультидисциплінарну підтримку мовної соціалізації;
● здатність використовувати знання з медіаграмотності як для громадянської, так і для політичної сфер;
● виконує наукову діяльність, бере участь у конференціях, презентаціях, публікаціях;
● створює навчальні та наукові праці, аналізує проблеми в цій галузі
і доносить її результати до більш широкої аудиторії.
с) ставлення:
● свідомо і критично репрезентувати угорські та європейські цінності,
надавати особливе значення культурно-мовній різноманітності;
● свідомо та критично тлумачити лінгвістику та використання традиційних та сучасних мовних норм; аналіз мовних явищ неупереджено
й спрямовано;

126

ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ-ФІЛОЛОГІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ
КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ: ВИКЛИКИ, ТРАДИЦІЇ, ДОСВІД

●

забезпечення високого рівня зацікавленості, відданості та мотивації
у цій сфері;
● звичайні навички навчання студента формуються в дусі професіоналізму, можливостей самостійної підготовки;
● всеохоплюєче поширення грамотності, розпізнавання та вирішення
проблем у лінгвістичній галузі;
● забезпечення поєднання творчості, інтуїції та методології;
● формуються навички глибокої та якісної роботи, роботи в команді
та особисте керівництво командою;
● отримані знання надають розуміння сучасних соціальних змін та
соціальних проблем;
● чутливість до мовних проблем в інших науках;
● у професійному спілкуванні використання мовних норм;
● є якісна можливість оброблення інформації, гнучкі та ефективні
комунікативні навички.
d) автономність і відповідальність:
● повага до людини і культури, цінностей громадянського суспільства
та захист цих цінностей;
● дотримання принципу автономії інтелектуалів: аналіз сутності та
деталей у випадку оцінення ситуації та розв’язання мовних та лінгвістичних завдань;
● усвідомлення еквівалентності мов і мовних варіацій (значення у
рідній мові та в інших мовах);
● безперервне лідерство та участь у груповій роботі;
● як громадянин Угорщини та Європейського Союзу відчуває відповідальність за всіх угорців і європейців;
● професійна відповідальність у роботі з етнічною спільнотою на користь місцевої спільноти.
9. Характеристика магістерської програми.
9.1. Професійні особливості:
● Основні дисципліни, необхідні для кваліфікації за ступенем 18–22
кредити:
лінгвістичні субдисципліни: теорія мови, дескриптивна граматика (фонетика, фонологія, морфологія, синтаксис), історія мови, семантика, прагматика, аналіз дискурсу, контрастна лінгвістика, лінгвістика, методологія
лінгвістичного дослідження, мовознавство, історія прикладної лінгвістики,
лінгвістичне програмування, лінгвістична статистика;
загальноприйняті мовні професійні знання – 28–36 кредитів:
мова і мислення: психолінгвістика, перша і друга мова, нейролінгвістика,
прикладна психолінгвістика;
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мова і суспільство: соціолінгвістика, мовна політика, мовні права, білінгвізм, теорія спілкування (міжособистісна, соціальна, інституційна); інтернет
комунікації з медіа;
мовний код: комп’ютерна лінгвістика, корпусна лінгвістика.
● Дисципліни за вибором, професійний модуль – 38–46 кредитів:
мова і мислення: нейролінгвістика, білінгвізм і багатомовність, мова
жестів, мовне виконання, вимірювання, оцінка; лінгвістичний онтогенез;
мова і суспільство: етнолінгвістика, лінгвістична антропологія, еколінгвістика, вербальна агресія, мовні контакти, мовний дизайн, угрологічні
знання, спеціалізовані мови;
код мови (Code): термінологія, мовна технологія.
Вимоги до кваліфікації: потрібно вибрати дисципліну з кожного блоку
основних та дисциплін за вибором.
9.2. Вимоги до іноземних мов:
навчання проводять англійською мовою. Для вступу у магістратуру
необхідно мати рівень основної мови за фахом не нижче С1, (відповідно
до рекомендації Ради Європи з питань мовної освіти), що підтверджено
державновизнаним мовним іспитом або еквівалентним дипломом з англійської мови.
9.3. У розділі 4.2. та 4.3. у випадку власників диплома, зазначеного у
пункті 4.2, мінімальні умови вступу:
мінімальна кількість кредитів, необхідних для вступу до магістерської
програми: 10 кредитів з основних дисциплін, які засвоєні на бакалаврському
рівні навчання

6. Освітня програма підготовки магістра
“Американські дослідження (Американістика)” (Угорщина)
Факультет гуманітарних наук
Навчання та результати:
1. Магістерська програма з американістики.
2. Кваліфікаційний рівень у магістратурі та кваліфікації у дипломі:
● рівень освіти: магістр (МА)
● кваліфікація: магістр у галузі американських досліджень
● англійською мовою: Philologist in American Studies
3. Галузь підготовки: гуманітарні науки
4. Кваліфікаційні характеристики, необхідні для вступу на рівень магістра:
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4.1. Повна кредитна вартість: англійська мова на рівні ступеня бакалавра.
4.2. А 9.3. Кількість кредитів за період навчання на рівні бакалавра: на
спеціальності угорська філологія, германістика, романістика, історія, вільне
мистецтво.
4.3. 9.3. Крім того, враховують умови виконання кредитів, (викладені
у пункті 3 LXXX відповідно до Закону від 1993 року) на курсах базової та
післядипломної освіти та вищої освіти.
5. Час навчання посеместровий: 4 семестри
6. Кількість кредитів, які необхідно засвоюїти на ступені магістра: 120
кредитів
● зорієнтованість професії: теоретична (60–70%)
● значення кредиту захищеної дисертації: 20 кредитів
● мінімальне значення кредиту для факультативних предметів: 10
кредитів.
7. Напрями дослідження за єдиною системою класифікації навчальних
програм, класифікація: 222.
8. Мета підготовки магістра та його професійні компетенції:
Метою навчання магістра з американських досліджень є підготовка фахівців, які мають високий рівень знань з американської англійської мови
та культури, суспільно-політичної структури держави, історії Сполучених
Штатів, ознайомлені з усіма суттєвими аспектами американського сьогодення та минулого. Випускники здатні до самостійного дослідження, проведення наукової та громадської роботи.
Свій досвід вони можуть використати у ЗМІ, видавництвах, дипломатії, міжнародних культурних установах, бізнесі, туризмі, у відомствах національного самоврядування. Підготовлені до продовження навчання за
програмами докторантури.
8.1. Професійні компетенції, які необхідно надбати фахівцю з американських досліджень:
а) знання:
● глибоке розуміння теоретичних проблем та тенденцій дослідження
в американській політиці та історії у процесуальному контексті;
● здатність розуміти, використовувати і володіти американською наукою, її культурно-історичними аспектами на високому рівні наукових знань;
● глибоко та всебічно знають історію, літературу та культуру Північної
Америки, зв’язки зі структурами сучасної американської культури
і суспільства;
● ознайомлені з культурою народів Північної Америки та інших англосаксонських народів (також культурою меншин), з історико-культур-
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ними аспектами європейської, а особливо угорсько-американської
системи відносин у порівняльному контексті;
● мають комплексні знання друкованих, електронних та візуальних
ресурсів у галузі американських досліджень, як в головних (первинних) текстах, так і у художніх та теоретичних текстах;
● мають глибокі знання для дослідження в широких межах американської науки, використання методів аналізу та інтерпретації текстів;
● здатні використовувати сучасні складні мовні рівні англійської
мови(C1);
● мають знання на рівні В2 другої іноземної мови, яка необхідна для
американських досліджень ( з огляду на термінологію);
b) вміння:
● наявність спеціалізованих навичок та глибокої грамотності в галузі
американських досліджень, cформовані міжкультурний світогляд,
здатність досліджувати і розуміти динаміку північноамериканських
культур, їхню взаємодію, протистояння історичним перспективам;
вміти інтерпретувати свою угорську ідентичність;
● здатність сформувати свої знання з американістики у глобальному контексті, приділяти особливу увагу іншим англосаксонським
культурам, а також європейським та угорсько-американським відносинам;
● вміння критично аналізувати інформацію, обробляти її відповідно
до самостійно розроблених критеріїв, розкривати нові відносини;
● вміння самостійно вибирати і свідомо застосовувати необхідні методи для аналізу проблем американістики;
● здатність незалежно і критично досліджувати предмет своєї теми і
застосовувати отримані знання у внутрішньому соціальному і культурному контекстах;
● вміти формулювати свою думку відповідно до професійно-наукових
вимог і захищати її на професійних форумах;
● здатність репрезентувати американські дослідження громадськості;
● можливість підготувати незалежну презентацію на конференції
та наукову публікацію, ефективно висловлювати власну позицію і
критично осмислити позицію інших;
с) ставлення:
● знання північноамериканської та англосаксонської культур дає можливість свідомо та критично репрезентувати угорські та європейські
цінності під час своєї професійної діяльності, а також важливе культурне, релігійне різноманіття соціальних меншин;
● розвивати свої знання завдяки набутому досвіду з американістики
з глобальних угорських та європейських процесів;
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●

закріпити і поглибити спеціальний професійний інтерес до американських досліджень;
● використовувати свій досвід для розуміння сучасних соціальних змін;
● знання американської проблематики формує прагнення до вирішення проблеми у контексті міждисциплінарного підходу;
● у професійному спілкуванні користуватися науковими етичними
стандартами;
● слідкувати за темами американської історії у професійному та соціальному контексті;
● прагнути до володіння англійською мовою, а також іншою іноземною на користь професії;
d) автономність і відповідальність:
● відповідально засвідчувати професійну та інтелектуальну ідентичність;
● критично вирішувати глобальні та вузькоспеціальні проблеми;
● відповідально використовувати методи, за якими працюють у своїй
та області автономних дисциплін, специфіку їхньої методології;
● надавати власні наукові висновки і досягнення та брати на себе етичну та професіональну відповідальність.
9. Характеристика магістратури.
9.1. Професійні особливості:
● Основні дисципліни, необхідні для присвоєння ступеня кваліфікації:
література, культура, історія та методологія дослідження Північної Америки 10–25 кредитів;
американська наука (американські дослідження як дисципліна, міжнародні тенденції та методи; складові соціальних наук американських досліджень; історія та література Північної Америки; північноамериканська історія
культури та культурна теорія; північноамериканська політична та соціальна
історія; політичні системи Північної Америки; лінгвістика) 15–30 кредитів.
● Дисципліни за вибором, професійний модуль 45–60 кредитів:
етнічні та мультикультурні знання, література Північної Америки та
літературознавство, культура та засоби масової інформації Північної Америки, північноамериканська історія та політика, канадські, північноамериканські та латиноамериканські історичні та культурні зв’язки, американська
англійська мова та лінгвістика, порівняльні дослідження, спеціалізація.
Вимоги до кваліфікації: потрібно обрати дисципліни з кожного блоку
основних та дисциплін за вибором.
9.2. Вимоги до іноземних мов.
Щоб отримання ступінь магістра, визнаного державою, потрібно засвоїти другу мову на рівні В2, що засвідчено еквівалентом випускного сертифіката або дипломом.
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9.3. Спеціальні умови до навчання за програмою:
навчання відбувається англійською мовою. Щод вступити до магістратури необхідно мати рівень основної мови за фахом не нижче С1, (відповідно
до рекомендації Ради Європи з питань мовної освіти), що засвідчено визнаним державою мовним іспитом або еквівалентним дипломом з англійської
мови.
9.4. У розділі 4.2. та 4.3. у випадку власників диплома, зазначеного у
пункті 4.2, мінімальні умови вступу:
мінімальна кількість кредитів, необхідних для вступу на магістерську
програму, становить 50 кредитів навчальних дисциплін, зокрема, американська англійська та американська література та культура, потрібно засвоїти
не менше 30 кредитів.
Вступ до магістратури потребує, щоб студент мав принаймні 38 з 50
кредитів. Студентам дозволено добирати кредити, яких не вистачає, протягом першого року програми (визначено в навчальних і випробувальних
правилах ЗВО)

7. Освітня програма підготовки магістра
“Англійські дослідження (Англістика)” (Угорщина)
Факультет гуманітарних наук
Навчання та результати:
1. 1. Магістерська програма з англійських досліджень (англістики)
2. Кваліфікаційний рівень у магістратурі та кваліфікації у дипломі:
● рівень освіти: магістр (МА)
● кваліфікація: ступінь магістра з англійських досліджень
● англійською мовою: Philologist in English Studies
3. Область підготовки: гуманітарні науки
4. Кваліфікаційні характеристики, необхідні�������������������������
����������������������������������
для вступу на рівень магістра
4.1. Включає повну кредитну вартість: англійська мова на рівні ступеня
бакалавра.
4.2. А 9.3. Включає кількість кредитів за період навчання на рівні бакалавра на спеціальності: угорська філологія, германістика, романістика,
історія, вільне мистецтво.
4.3. 9.4. Крім того, враховують умови виконання кредитів, (викладені
у пункті 3 LXXX відповідно до Закону від 1993 року) на курсах базової та
післядипломної освіти та вищої освіти.
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5. Час навчання посеместровий: 4 семестри
6. Кількість кредитів, які необхідно виконати на ступені магістра 120
кредитів:
● зорієнованість професії: теоретична (60–70%)
● значення кредиту захищеної дисертації: 20 кредитів
● мінімальне значення кредиту для факультативних предметів: 10
кредитів
7. Напрями дослідження за єдиною системою класифікації навчальних
програм, класифікація: 222.
8. Мета підготовки магістра та його професійні компетенції:
Метою навчання є підготовка фахівців, які мають набуті теоретичні, методологічні та практичні знання з англійської мови та використовують їх на
практиці. Вони знають англійську мову, літературу, культуру та соціальнополітичну характеристику країн, включаючи Великобританію, Ірландію,
Канаду. Випускники також володіють принципами сучасної теоретичної
та прикладної лінгвістики, основними тенденціями, сферою досліджень, а
також сфокусовують увагу на англійській мові.
Свій досвід вони можуть використати у ЗМІ, видавництвах, дипломатії, міжнародних культурних установах, бізнесі, туризмі, у відомствах національного самоврядування. Готові продовжити навчання в програмах
докторантури.
8.1. Професійні компетенції, які необхідно надбати фахівцю з англійських досліджень:
а) знання:
● глибокі знання теоретичних проблем англістики в історичному та
процесуальному котексті;
● бачення і розуміння угорської та європейської ідентичності як культурної, так й інтелектуальної конструкції у контексті англійської
мови;
● володіння особливими знаннями про мультикультурні явища, які
притаманні Англії, а також про її зв’язки з іншими багатокультурними явищами, включаючи англомовні культури за межами Європи,
насамперед у Сполучених Штатах Америки, у Канаді та Австралії;
● розуміння літературних, філософських, політичних, історичних,
теоретичних, мовних текстів та культурних явищ (кіно, медіа тощо),
зміни контексту у зв’язку з інтерпретацією; реакція на варіації стилів, знання історії англійської мови, її глобальних, регіональних та
соціальних відмінностей;
● всебічне знання англійської мови та особливостей вивчення іноземної
мови, типових традиційних та електронних ресурсів, пошукових
систем, каталогів, бібліографій;
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●

глибокі знання для дослідження в широких межах англійської науки,
використання методів аналізу та інтерпретації текстів;
● добре і всебічно ознайомлений зі стилями англійською мови (письмовим, усним, науковим, публіцистичним) та її особливостями,
властивими і рекламним жанрам та їхнім контекстам;
● має глибокі знання з предмета в контексті англійського дослідження;
● знання на рівні В2 другої іноземної мови, яка необхідна для англійських досліджень ( з огляду на термінологію);
b) вміння:
● здатність аналізувати історичні та культурні явища Англії, критично
інтерпретувати формування її політичних поглядів у порівняльному
аспекті. Аналізувати та критично інтерпретувати угорську ідентичність, що має відношення до європейської та англійської мов;
● здатність до багатокультурного, синтезуючого аналізу європейських
і неєвропейських культур;
● можливість розглядати різні типи текстових і культурних явищ у
декількох напрямках і тлумачити їх;
● критично аналізувати інформацію з мовного дослідження та її оброблення відповідно до самостійно розроблених критеріїв;
● вміння самостійно вибирати та аналізувати проблеми англійських
текстів;
● розробляти, впроваджувати та аналізувати емпіричні наукові дані;
здатний самостійно і критично розкривати зв’язки свого дослідження;
● формулювати свою думку відповідно до професійно-наукових вимог
і захищати її на професійних форумах;
● підготувати незалежну презентацію для виступу на конференції
та наукову публікацію, ефективно висловлювати власну позицію і
критично осмислити позицію інших;
● знати англійську мову відповідно до рівня вищого (C1), складного
мовного іспиту;
● професійно використовувати англійську мову (іноземну мову) у своїй
професії під час роботи.
c) ставлення:
● свідомо і критично інтерпретувати угорські та європейські цінності,
враховуючи важливе культурне, релігійне та соціальне різноманіття
меншин;
● постійно вивчати неєвропейські культури і розвивати свої знання,
визнавати і поважати культурну різноманітність;
● особливий інтерес до англійської мови, поглиблення і затвердження
її знань на практиці;
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●
●

використовувати свій досвід для розуміння сучасних соціальних змін;
ураховувати специфіку Англії і застосовувати міждисциплінарний
підхід до вирішення проблем;
● у професійному спілкуванні користуватися науковими етичними
стандартами, а саме: прагнути до досконалого володіння англійською мовою, а також іншою іноземною на користь професії;
d) автономність і відповідальність:
● відображати свою власну історичну та культурну втіленість; відповідально репрезентувати професійну, інтелектуальну ідентичність;
● співпрацювати у професійній роботі з європейською та неєвропейською спільнотою, партнерами з обговорення;
● критично вирішувати глобальні та вузькоспеціальні проблеми;
● відповідально використовувати методи, за якими працюють у своїй
та гадузі культурології, специфіку їхньої методології;
● подавати власні наукові висновки і досягнення та брати на себе етичну та професіональну відповідальність.
9. Характеристика магістратури.
9.1. Професійні особливості:
● Основні дисципліни, за якими присвоють кваліфікацію за ступінем:
англійська мова в соціальному та культурному контексті; сучасне
британське суспільство та історія його коріння; основні поняття та
теоретична основа мови, літератури та культури; методологія дослідження; стиль і формат англійської дисертації 10–20 кредитів.
● Дисципліни за вибором, професійний модуль70–80 кредитів: англійська прикладна лінгвістика, англійська теоретична лінгвістика,
англійська література, англійська культура та суспільство; Англійська
лінгвістика, літературознавство та тенденції культурології; історія
англійської мови, літератури та культури.
9.1.1. Вимоги до кваліфікації: потрібно обрати дисципліни з кожного
блоку основних та дисциплін за вибором.
9.2. Спеціальні умови до навчання за програмою:
навчання відбувається англійською мовою. Вступ до магістратури потребує рівня основної мови за фахом не нижче С1, (відповідно до рекомендації
Ради Європи з питань мовної освіти), що засвідчено визнаним державою
мовним іспитом або еквівалентним дипломом з англійської мови.
9.3. Мінімальні умови вступу:
мінімальна кількість кредитів, необхідних для вступу до спеціальності
американська англійська та американська література та культура, потрібно
засвоїти не менше 30 кредитів.
Для вступу до магістратури необхідно, щоб студент мав принаймні 38 з
50 кредитів. Студентам дозволено добрати кредити, яких не вистачає, про-
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тягом першого року програми (визначено в навчальному і випробувальному
правилах ЗВО)

8. Освітня програма підготовки магістра
”Викладач англійської мови як іноземної” (Угорщина)
Факультет гуманітарних наук
Навчання та результати:
1. Магістерська програма: “Викладач англійської мови як іноземної”.
2. Кваліфікаційний рівень у магістратурі (диплом):
● рівень освіти: магістр (МА)
● кваліфікація: викладач англійської мови як іноземної
● англійською мовою: Instructor of English as a Foreign Language
3. Область підготовки: гуманітарні науки.
4. Кваліфікаційні характеристики, необхідні для вступу на рівень магістра:
4.1. Включає повну кредитну вартість: підготовка бакалавра в галузі
гуманітарних або педагогічних наук.
4.2. 9.4. Крім того, враховують умови виконання кредитів, (викладені
у пункті 3 LXXX відповідно до Закону від 1993 року) на курсах базової та
післядипломної освіти та вищої освіти.
5. Час навчання посеместровий: 2 семестри
6. Кількість кредитів, які засвоюють на ступені магістра: 60 кредитів
● зорієнованість професії: теоретична (60–70%)
● значення кредиту захищеної дисертації: 5 кредитів
● мінімальне значення кредиту для факультативних предметів: 3 кредити
7. Напрями дослідження за єдиною системою класифікації навчальних
зон класифікація: 222.
8. Мета підготовки магістра та його професійні компетенції:
метою навчання є лінгвістична та педагогічна освіта, що пов’язана з
англійською мовою, підготовка до досліджень, проектування та розробок.
8.1. Професійні компетенції, які необхідно надбати фахівцю “викладач
англійської мови”:
а) знання:
● ознайомлений з сучасною мовою, для проведення досліджень;
● знає англійську дескриптивну лінгвістику та її педагогічні аспекти;

136

ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ-ФІЛОЛОГІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ
КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ: ВИКЛИКИ, ТРАДИЦІЇ, ДОСВІД

●

ознайомлений з найважливішими характеристиками культур англомовних народів (міжкультурні знання);
● знає особливості вивчення мови та методологічні підходи до її викладання;
● знає різні методики читання, письма, мовлення та слухання, а також
розвитку, взаємодії та посередництва у процесі мовлення;
● володіє найважливішими принципами та методикою викладання
мови (наприклад, двомовне навчання);
● знає методи навчання мови і комунікації (спеціалізовані, інтегровані) з посиленням автономії студентів, застосуванням інтерактивної
дошки, віртуальних навчальних інтерфейсів;
● знає найважливіші результати досліджень за критеріями та оцінення
мовних навичок, спільні європейські рамки вимірювання мови та
принципи експертизи;
● знає теоретичні та практичні підходи до розроблення навчальних
програм;
● знає теорію і практику зовнішньої та внутрішньої програмної оцінки;
● знає сучасні книги та навчальні посібники з англійської мови;
● знає методи цільового моніторингу та збору даних, основні методи
кількісного та якісного збору та аналізу даних;
● знає англійську мову відповідно до рівня вищого (C1), складного
мовного іспиту;
● має належний рівень мовних навичок, які постійно автономно розвиває, застосовує методи самооцінки та самовдосконалення;
b) вміння:
● може використовувати інформаційні засоби навчання, аудіовізуальні
засоби для досягнення цілей навчання;
● здатний застосовувати критичні та дослідницькі підходи до навчання
та викладання, обмінюватися інформацією з партнерами, критично
аналізувати різні підходи, рефлексивні практики, аудиторні дослідження;
● вміє використовувати дидактичний інструментарій для належного
застосування навчальних цілей учнів з різними здібностями, інтересами та соціальними навичками (учні з особливими потребами),
навчальні матеріали на заняттях, професійне використання мови;
● може використовувати методи навчання під час занять, виявляти
більш слабкі і сильні сторони методики;
● здатний ознайомитися та застосувати автономні стратегії вивчення
мови;
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●

вміє виконувати завдання, пов’язані з вимірюванням мовних навичок, розробляти засоби для вимірювання та оцінювання мовних
навичок та процедур оцінення розвитку учнів;
● уміє використовувати рефлексивні практики та методи самооцінки
(цілі навчання та їхнього досягнення, використовуючи оцінку як
інструмент розвитку, спостереження та оцінювання колег;
● спроможний встановлювати та підтримувати особисті та офіційні
відносини з фахівцями з освіти та навчальними закладами в європейських країнах (обмін проектами, матеріалами, ідеями);
● може оцінювати навчальні програми, інтегрувати та адаптувати свої
власні навчальні цілі й наявні плани;
● здатний передавати знання, необхідні для міжкультурної комунікативної компетенції, розвивати міжкультурні навички та відносини;
● уміє планувати, виконати роботу та написати звіт про дослідження
з англійської мови;
● м���������������������������������������������������������������
ає змогу�������������������������������������������������������
проводити заняття з англійської мови, професійно спілкуватися англійською мовою;
● читає літературу, пише дослідницький звіт, бере участь у конференції;
с) ставлення:
● поглиблений та спеціальний професійний інтерес;
● використання знань англійської мови у разі викладання та розуміння
сучасних соціальних змін;
● відкритість для міждисциплінарних підходів у своїй галузі науки;
● прагнення до професійних стандартів;
● розуміння професійного та соціального контексту теми, пошук способів покращення професійного рівня володіння мовою;
● прагнення заохотити інших до саморефлексії та самокорегування;
● прийняття рішення повністю врахувати законодавство та етичні
стандарти в ситуаціях застосування стратегічних рішень та у несподіваних життєвих ситуаціях, які потребують комплексного підходу;
● прагнення застосувати останні результати зі своєї галузі у власному
розвитку;
d) автономність і відповідальність:
● критичне усвідомлення історико-культурних питань, які пов’язані
з професією;
● відповідально репрезентувати методи, за якими працює в обраній
галузі, та посилається на інші дисципліни, враховуючи їхні методологічні особливості;
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●

вважає етичну та професійну відповідальність результатом власної
праці та групи, якою керує;
● підтримує розвиток студентів, професійну спільноту для подальшого вдосконалення;
● забезпечує високий ступінь самостійності для розгляду комплексних
та спеціалізованих проблем у конкретних джерелах;
● самостійно долучається до науково-дослідних проектів з іншими
членами групи, співпрацює для мобілізації теоретичних і практичних знань і навичок;
● застосовує на практиці широкий спектр методів з різним ступенем
складності в різних професійних ситуаціях.
9. Характеристика магістратури:
9.1. Особливості професійних знань:
● Основні дисципліни, необхіжні для кваліфікації ступеня, 8–14 кредитів:
розвиток лінгвістичних знань і навичок (вступ до мовної педагогіки,
прикладне мовознавство, методологія, історія мови, мовний іспит).
● Дисципліни за вибором, професійний модуль:
розвиток базових знань і навичок, необхідних для викладання мови
(методика викладання мови, спостереження в класі, педагогічна практика,
семінар з навчальної практики, англійська лінгвістика, підвищення кваліфікації англійської мови) – 24–32 кредити;
розвиток конкретних знань і навичок (вимірювання, оцінювання мовних навичок, відмінностей у навчанні, викладання літератури/культури,
використання інформаційних та комунікаційних технологій, розроблення
навчальної програми) – 6–16 кредитів.
9.2. Спеціальні умови до навчання за програмою:
Навчання відбувається англійською мовою. Щоб вступити до магістратури, необхідно мати рівень основної мови за фахом не нижче С1, (відповідно
до рекомендації Ради Європи з питань мовної освіти), що підтверджено визнаним на державному рівні мовним іспитом або еквівалентним дипломом
з англійської мови.
9.3. У розділі 4.2. та 4.3. у випадку власників диплома, зазначеного у
пункті 4.2, мінімальні умови вступу:
мінімальна кількість кредитів, необхідних для вступу до магістерської
програми, становить 50 кредитів з гуманітарних та педагогічних наук.
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9. Магістерська програма підготовки
“Переклад та інтерпретація” (Угорщина)
Факультет гуманітарних наук
Навчання та результати:
1. Назва магістерської програми з перекладу та інтерпретації
2. Кваліфікаційний рівень у магістратурі та кваліфікації у дипломі:
● рівень освіти: магістр (МА)
● кваліфікація: сертифікований перекладач та інтерпретатор
● англійською мовою: Translation and Interpreting
3. Галузь підготовки: гуманітарні науки
4. Кваліфікаційні характеристики, необхідні для вступу на рівень магістра:
4.1. Повна кредитна вартість: філологія на рівні ступеня бакалавра.
4.2.9.3. Кількість кредитів за період навчання на рівні бакалавра на спеціальності: угорська філологія, германістика, романістика.
4.3. 9.4. Крім того, можуть бути враховані за умови виконання кредитів,
(пункт 3 LXXX закону від 1993 року) на курсах базової та післядипломної
освіти та вищої освіти.
5. Час навчання посеместровий: 4 семестри
6. Кількість кредитів, які необхідно отримати: 120 кредитів
● зорієнтованість професії: практична (70–80%)
● значення кредиту захищеної дисертації: 20 кредитів
● мінімальне значення кредиту для факультативних предметів: 6 кредитів.
7. Напрями дослідження за єдиною системою класифікації навчальних
програм, класифікація: 222.
8. Мета підготовки магістра та його професійні компетенції:
метою навчання є підготовка фахівців, які здатні надавати професійні послуги усного та письмового перекладу з іноземної мови на угорську
та з угорської на іноземну. Текст має збігатися за змістом з оригіналом і
бути грамотно лінгвістично оформлений з урахуванням знань політичного,
економічного, соціального і культурного життя, а також етнічних правил
мовного середовища країн Європейського Союзу.
Випускники готові продовжити навчання в докторантурі.
8.1. Професійні компетенції, які необхідно надбати фахівцю “перекладач
та інтерпретатор”:
а) знання:
● знає теоретичні питання перекладу та інтерпретації текстів;
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●

забезпечує лінгвістичні та культурні знання у вихідних та цільових
мовах;
● усвідомлює особливості міжкультурної комунікації;
● забезпечує основні письмові та усні навички спілкування;
● має уявлення про основи протоколу ( the protocol basics);
● має базові знання, незалежно від мовної пари, з економіки, права,
політики;
● знає про роботу перекладача та інтерпретатора (інституційна система, механізми, стандарти, етичні кодекси);
● ознайомлений з мовними, лексикографічними та термінологічними
інструментами (словник, електронний словник, текстові бібліотеки,
навчальні посібники, термінологічні бази даних, професійні форуми,
журнали, бази знань, онтології);
● ознайомлений з програмним забезпеченням, важливим для перекладачів;
● знає та розуміє необхідні термінологічні теоретичні та практичні
принципи;
b) вміння:
● вміє ефективно використовувати свої методологічні знання у перекладі та інтерпретації;
● вміє надавати послуги з перекладу та інтерпретації;
● вміє перекладати професійні тексти в різних мовних комбінаціях,
інтерпретувати в синхронному режимі;
● вміє аналізувати текст основної мови (оригінал);
● вміє створювати текст на двох мовах, ураховуючи мовні традиції,
структуру та термінологію, а також термінологічні особливості галузі;
● здатний орієнтуватися за типом тексту, словником і термінами даного поля термінології як у вихідних, так і в цільових мовах;
● має глибокі знання з іноземної та рідної мови, може автоматично
застосовувати правила граматики;
● використовує методи перекладу та інтерпретації відповідно до типу
тексту;
● може підготувати термінологію та знайти необхідну інформацію;
● вміє підготувати тематичні завдання з перекладу та інтерпретації;
● може використовувати засоби підтримки комп’ютерного перекладу
та інструментів Інтернет-комунікацій;
● вміє орієнтуватися у засобах мовної, лексикографічної та термінологічної допомоги (словник, електронний словник, текстові бібліотеки,
навчальні посібники, термінологічні бази даних, професійні форуми,
журнали, бази знань, онтології);
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●

може використовувати інструменти перекладу та редакторської
коректури;
● вміє створювати глосарій перекладача;
● може впоратися зі стресом, що пов’язаний з інтерпретацією;
c) ставлення:
● відкритий для професійних новин;
● здатний до професійних та методичних новинок, які дають змогу
вдосконалити роботу;
● зацікавлений у професійному розвитку;
● гнучкий для адаптації до мінливих умов праці;
● критично мислить та аналізує поточні обставини, в яких працюють
перекладачі;
● критично підходить до професійних процесів та професійної діяльності;
● відкритий для роботи у професійних організаціях;
● творчо вирішує проблеми професійної діяльності та кар’єри;
● реагує на професійні інновації та необхідність постійного професійного розвитку.
d) автономність і відповідальність:
● професія є самодостатньою, оскільки дає необхідні знання та навички для майстерності і практики;
● застосовує належні методи перекладу та обирає стратегію перекладу;
● репрезентує професійні та етичні цінності галузі відповідно до своїх
знань;
● поважає професійну етику;
● приховано обробляє конфіденційну інформацію, якою володіє;
● відповідально ставиться до отриманих документів;
● сприймає зовнішню професійну критику, яку здатен аналізувати і
зробити висновки;
● використовує результати самостійних висновків у своїй роботі.
9. Характеристика магістерської програми.
9.1. Професійні особливості:
● Основні дисципліни, необхідні для присвоєння ступеня кваліфікації:
теорія перекладу та інтерпретації: 8–10 кредитів;
Європейські дослідження, міжнародні організації, юридичні та економічні науки: 6–10 кредитів;
технології перекладу та інтерпретації (вдосконалення інтерпретації,
письмовий переклад мови): 44–46 кредитів;
● Дисципліни за вибором, професійний модуль:
професійні навички: 4–8 кредитів;
професійна термінологія: 4–6 кредитів;
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знання мови та країни: 4–6 кредитів;
навички роботи з комп����������������������������������������������
’���������������������������������������������
ютером, утиліти, мовні технології: 10–12 кредитів.
9.1.2. Спеціалізація, рекомендована навчальним закладом: фахівець у
галузі професійного перекладу, синхронного перекладу. Кредитна вартість
становить 30 кредитів протягом всього навчання.
9.2. Спеціальні умови для навчання за програмою:
Для отримання ступеня магістра, визнаного державою, потрібно засвоїти другу мову на рівні В2, що підтверджено еквівалентом випускного
сертифіката або дипломом.
9.3. Вимоги до іноземних мов.
Щоб вступити до магістратури, необхідно володіти основною мовою
за фахом не нижче С1, (відповідно до рекомендації Ради Європи з питань
мовної освіти), що підтверджено визнаним державою мовним іспитом або
дипломом.

10. Освітня програма підготовки магістра
“Французька мова, література та культура” (Угорщина)
Факультет гуманітарних наук
Навчання та результати:
1. Магістерська програма “Французька мова, література та культура”.
2. Кваліфікаційний рівень у магістратурі та кваліфікації у дипломі:
● рівень освіти: магістр (МА)
● Кваліфікація: французька мова, література та культура
● англійською мовою: French language, literature and culture
3. Область підготовки: гуманітарні науки
4. Кваліфікаційні характеристики, необхідні для вступу на ступінь магістра.
4.1. Повна кредитна вартість: романістика – це базовий курс французької
мови, викладач французької мови на рівні ступеня бакалавра.
4.2. 9.4. Крім того, враховують умови виконання кредитів, (викладені у
пункті 3 LXXX за законом від 1993 року) на курсах базової та післядипломної
освіти та вищої освіти.
5. Час навчання посеместровий: 4 семестри
6. Кількість кредитів, які отримають на ступені магістра: 120 кредитів:
● зорієнтованість професії: теоретична (60–70%);
● значення кредиту захищеної дисертації: 20 кредитів;
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●

мінімальне значення кредиту для факультативних предметів: 10
кредитів.
7. Напрями дослідження за єдиною системою класифікації навчальних
програм, класифікація: 222.
8. Мета підготовки магістра та його професійні компетенції:
метою навчання є підготовка фахівців, які знають лінгвістику, літературу
та історію культури та володіють глибокими знаннями з французької мови
та культури, історії та суспільно-політичного організування франкомовних
країн. Випускники можуть застосовувати отримані знання для практичного
виконання як перекладачі в закладах державного управління, культури, видавництвах, ЗМІ, у сфері туризму.
Випускники можуть продовжити навчання в докторантурі.
8.1. Професійні компетенції, які необхідно отримати фахівцю з французької мови, літератури та культури
а) знання:
● знати французьку мову відповідно до рівня вищого (C1), складного
мовного іспиту, граматичну систему французької мови, особливості
письмового та усного спілкування; правила складного і свідомого
використання мови, а також мати активний словарний та пасивний
словниковий запас;
● всебічні та глибокі знання французької, європейської та неєвропейської мов, головні напрямки розвитку французької літератури та
культури, а також методи дослідження;
● знати літературні та культурні тенденції, які можуть знадобитися
як стратегії майбутнього дослідження або дослідницької співпраці;
● бути всебічно та глибоко ознайомлений з письмовими та усними,
науковими та публіцистичними стилями;
● комплексне знання науки, традиційних та електронних ресурсів,
пошукових систем, каталогів, бібліографії;
● мати глибокі знання з методології, аналізу та інтерпретації текстів;
● володіти знаннями на рівні В2 другої іноземної мови, яка необхідна
для французьких досліджень ( з огляду на термінологію);
b) вміння:
● здатен аналізувати культурні явища галузі в історичному аспекті,
мати сформоване критичне мислення, вміти ефективно використовувати методологічні знання у перекладі та інтерпретації;
● вміти ефективно спілкуватися французькою мовою усно та письмово;
подати на високому рівні інформацію та проаналізувати аргументи
з різних точок зору для професійної та непрофесійної аудиторії;
● надавати послуги з перекладу та інтерпретації; перекладати професійні тексти у різних мовних комбінаціях, використовувати синхронний переклад;
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●

критично аналізувати структури угорської та європейської ідентичності;
● створювати текст двома мовами та враховувати мовні традиції, структуру і термінологію, а також термінологічні особливості галузі;
● може орієнтуватися за типом тексту, словником і термінами поля
термінології як у вихідних, так і в цільових мовах;
● мати глибокі знання з іноземної та рідної мови;
● здатен застосовувати методи перекладу та інтерпретації, відповідно
до типу тексту;
● може підготувати термінологію та знайти необхідну інформацію;
● підготувати тематичні завдання з перекладу та інтерпретації;
● може використовувати засоби підтримки комп’ютерного перекладу
та інструментів Інтернет-комунікацій;
● орієнтуватися у засобах мовної, лексикографічної та термінологічної
допомоги (словник, електронний словник, текстові бібліотеки, навчальні посібники, термінологічні бази даних, професійні форуми,
журнали, бази знань, онтології);
● може використовувати інструменти перекладу та редагування;
● створювати глосарій термінології;
● може впоратися зі стресом у процесі перекладу (психологічний
чинник);
с) ставлення:
● має високий рівень мотивації до французької мови та культури;
● ураховує історичні, культурні та етнічні аспекти в роботі та дослідженнях;
● свідомо і критично репрезентує угорські та європейські цінності,
важливість культурного, релігійного та соціального різноманіття
меншин;
● відкритий для міждисциплінарних підходів у своїй науковій галузі;
● критично думає й аналізує поточні обставини, в яких працюють
перекладачі;
● здатен критично підходити до професійних процесів та професійної
діяльності;
● відкритий для роботи у професійних організаціях;
● може творчо вирішувати проблеми професійної діяльності та
кар’єри;
● реагує на професійні інновації та необхідність постійного професійного розвитку;
d) автономність і відповідальність:
● свідомо замислюється над власною історичною та культурною задієністю;
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●

подає свою професійну та інтелектуальну ідентичність як відповідальний європеєць;
● ініціює роботу з професійними спільнотами та учасниками дискусій
за межами європейського співробітництва;
● критично усвідомлює проблеми, пов’язані з професією;
● відповідально застосовує методи, за якими працює в обраній галузі,
та послуговується знаннями з інших дисциплін, ураховуючи їхні
методологічні особливості;
● етично та професійно відповідальний за результати власної праці
та групи, якою керує;
● репрезентує свої наукові результати та досягнення.
9. Характеристика магістерської програми.
9.1. Професійні особливості:
● Основні дисципліни, необхідні для присвоєння ступеня кваліфікації:
дисципліни гуманітарного і соціального циклів (лінгвістика, тенденції
літературних та культурних досліджень, міждисциплінарні інтерфейси та
підходи, методологічні знання) – 8–20 кредитів;
європейські дослідження, міжнародні організації, юридичні та економічні науки – 6–10 кредитів;
● дисципліни за вибором, професійний модуль:
технології перекладу та інтерпретації (вдосконалення мовного інтерпретаційного перекладу) – 44–46 кредитів;
професійні навички – 4–8 кредитів;
професійна термінологія – 4–6 кредитів;
знання мови та країни – 4–6 кредитів;
навички роботи з комп�����������������������������������������������
’����������������������������������������������
ютером, утиліти, мовні технології – 10–12 кредитів.
9.1.2. Спеціалізація, рекомендована навчальним закладом: фахівець у
галузі професійного перекладу, синхронного перекладу. Кредитна вартість
становить 30 кредитів протягом усього навчання.
9.2. Спеціальні умови до навчання за програмою:
Для отримання ступеня магістра, визнаного державою, потрібно засвоїти другу мову на рівні В2, що засвідчено еквівалентом випускного сертифіката або дипломом.
9.3.Вимоги до іноземних мов.
Щоб вступити до магістратури, необхідно мати рівень основної мови
за фахом не нижче С1, (відповідно до рекомендації Ради Європи з питань
мовної освіти), що засвідчено визнаним державою мовним іспитом або
еквівалентним дипломом з англійської мови
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11. Освітня програма підготовки магістра
“Українська мова і література” (Угорщина)
Навчання та результати:
1. Магістерська програма: “Українська мова та література”.
2. Кваліфікаційний рівень у магістратурі та кваліфікація у дипломі:
● рівень освіти: магістр (МА)
● Кваліфікація: магістр української мови та літератури
● англійською мовою: Philologist of the Ukrainian language and literature
3. Галузь підготовки: гуманітарні науки
4. Кваліфікаційні характеристики, необхідні для вступу на ступінь магістра.
4.1. Повна кредитна вартість: українська мова і література – це базовий
курс на ступені бакалавра.
4.2. 9.4. Крім того, враховують умови виконання кредитів, (викладені у
пункті 3 LXXX за законом від 1993 року) на курсах базової та післядипломної
освіти та вищої освіти.
5. Час навчання посеместровий: 4 семестри.
6. Кількість кредитів, які необхідно оримати на ступені магістра: 120
кредитів.
зорієнтованість професії: теоретична (60–70%);
кредитний бал за випуск: 20 кредитів;
мінімальне значення кредиту для факультативних предметів: 10 кредитів.
7. Напрями дослідження за єдиною системою класифікації навчальних
програм, класифікація: 222.
8. Мета підготовки магістра та його професійні компетенції:
метою навчання є підготовка фахівців, які ознайомлені зі змінами в освіті,
практичними та теоретичними викликами нашого часу, мають професійні
знання з української мови та культури, здатні поширювати, застосовувати
українську мову. Випускники готові до самостійного виконання науководослідних та прикладних завдань у викладанні та дослідженні української
мови, репрезентувати українську мову та літературу на угорських та міжнародних професійних форумах, але в більш широкому сенсі. Вони готові
продовжити навчання у докторантурі.
8.1. Професійні компетенції, які необхідно надбати фахівцю з української мови та літератури
а) знання:
– розглядає проблеми української мови та теорії літератури у діахронних та синхронних вимірах;
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–

має науково обґрунтовані знання з української мови та літератури,
що також стосується культурної та інтелектуальної сфери угорської
та європейської ідентичності;
– ознайомлений з методами вивчення літературних, лінгвістичних,
культурних текстів і явищ та можливих шляхів їхньої інтерпретації;
– здатний визначати чітко варіанти стилів, описати регіональні версії
української мови і має уявлення про розвиток української мови;
– має базові знання про традиційні та електронні ресурси, пошукові
системи, каталоги, бази даних та бібліографії української мови та
літератури.
– знає українську мову на рівні (C1), складного екзамену;
– ознайомлений з письмовими, усними, науковими і популярними
жанрами, характерними для української мови і літератури;
– володіє також ще однією іноземною мовою на рівні В2, необхідному
для професійних знань;
b) уміння:
– аналізує історичні, порівняльні та інтерпретаційні процеси літературних, мовних та культурних явищ, спираючись на знання літератури та культури України;
– інтерпретує угорські, європейські та інші конструкції ідентичності,
що стосуються української мови, літератури та культури;
– аналізує багатокультурні аспекти європейських та неєвропейських
культурних явищ, що стосуються української мови, літератури та
культури;
– підходить до своїх знань і здатний підвищувати свій професійний
рівень;
– здатний до самостійного наукового мислення відповідно до мінімальних професійних і наукових вимог, виступати на професійних
форумах;
– провести незалежну презентацію конференції, підготувати наукове
видання, вести дискусію на науковому рівні, критично оцінювати та
застосовувати позицію інших щодо власної позиції;
– ефективно використовує іншу іноземну мову за межами України у
своїй професійній діяльності;
с) ставлення:
– відданий цінностям України, Угорщини та Європи, визнає важливість культурного, релігійного та соціального різноманіття національних меншин;
– постійно вивчає інші слов’янські культури, українсько-угорські культурні зв’язки, постійно розширює свої знання в цьому напрямку;
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–

професійний інтерес до української мови, літератури та культури є
цілеспрямованим і безперервним;
– використовує отримані знання для розуміння сучасних соціальних
і культурних процесів і явищ;
– прагне до міждисциплінарного підходу у розумінні різних явищ і
проблем української мови, літератури та культури;
– дотримується адекватних стандартів у професійній і повсякденній
діяльності;
– прагне постійно вдосконалювати свої знання української мови та
поглиблювати знання іншої іноземної мови;
d) автономність і відповідальність:
– здатний побачити свою діяльність в історичних і культурних вимірах;
– намагається засвідчити свою професійну та інтелектуальну ідентичність;
– прагне поширити свою систему відносин на професійні та непрофесійні спільноти в Європі та за її межами;
– відповідно до свого рівня знань оцінює проблеми професії, має
почуття відповідальності щодо методів, які використовує в галузі
знань, автономії і методологічних особливостей інших дисциплін;
– етично та професійно відповідальний за інтелектуальний доробок,
може захистити власні наукові результати.
9. Характеристика магістерської програми.
9.1. Професійні особливості:
● Основні дисципліни, необхідні для присвоєння кваліфікації за ступенем:
дисципліни гуманітарного і соціального циклу (лінгвістика, українська література, тенденції літературних та культурних досліджень)
– 50–90 кредитів;
● дисципліни за вибором, професійний модуль:
спеціальні програми з лінгвістичних, літературознавчих та культурознавчих наук, які пов’язані з професією – 20–40 кредитів.
9.1.2. Спеціалізація, рекомендована навчальним закладом, фахівець у
галузі професійного перекладу, синхронного перекладу. Його кредитна
вартість становить 30 кредитів протягом усього навчання.
9.2. Вимоги до іноземних мов:
для отримання ступеня магістра, визнаного державою, потрібно засвоїти другу мову на рівні В2, що підтверджено еквівалентом випускного
сертифіката або дипломом.
9.3. Спеціальні умови до навчання на програмі:
навчання відбувається українською мовою. Щоб вступити до магістратури необхідно мати рівень української мови не нижче В2, (відповідно до
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рекомендації Ради Європи з питань мовної освіти), що підтверджено визнаним державою мовним іспитом або дипломом.
9.4. У розділі 4.2. у випадку власників диплома, зазначеного в пункті 2.1,
мінімальні умови для прийому до циклу підготовки магістрів.
У разі освіти випускнику, який володіє дипломом бакалавра з іншої
слов’янської мови, для вступу до магістерської програми необхідно ще 30
кредитів з української мови, лінгвістики, історії літератури та культури, які
студенту дозволено добрати впродовж першого року програми (визначено
в навчальних і випробувальних правилах ЗВО)

12. Освітня програма підготовки магістра
“Центральноєвропейські дослідження”(Угорщина)
Навчання та результати:
1. 1. Магістерська програма “Центральноєвропейські дослідження”.
2. Кваліфікаційний рівень у магістратурі та кваліфікації у дипломі:
● рівень освіти: магістр (МА)
● кваліфікація: ступінь магістра з європейських досліджень
● англійською мовою: Philologist in English Studies
3. Галузь підготовки: гуманітарні науки.
4. Кваліфікаційні характеристики, необхідні�������������������������
����������������������������������
для вступу на рівень магістра.
4.1. Повна кредитна вартість на рівні бакалавра: в галузі гуманітарної
освіти, угорської мови, історії, етнографії, слов’янської, ромологічної (циганської) культури, німецької, національної німецької, румунської, італійської
та соціально-наукової сфери, соціальні дослідження та основи соціології.
4.2.9.4. Крім того, враховують умови виконання кредитів, (викладені у
пункті 3 LXXX за законом від 1993 року) на курсах базової та післядипломної
освіти та вищої освіти.
5. Час навчання посеместровий: 4 семестри.
6. Кількість кредитів, що засвоюють на ступені магістра: 120 кредитів
орієнтація програми: теоретична (60–70%):
кредитний бал за випуск: 20 кредитів;
мінімальне значення кредиту для факультативних предметів: 10 кредитів.
7. Напрями дослідження за єдиною системою класифікації навчальних
програм, класифікація: 312.
8. Мета підготовки магістра та його професійні компетенції:
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мета навчання – підготовка фахівців, які, отримавши свої професійні
знання, здатні виконувати завдання зовнішньої політики, економічних аналітиків, дослідників, представників міжкультурної дипломатії та науки, що
пов’язані з центральноєвропейським регіоном, ЗМІ, а також корпоративних
організацій меншин та культурних спільнот. Підготовлені продовжити
докторантуру.
8.1. Надбання професійних компетенцій �������������������������
“������������������������
Магістр європейських досліджень”:
а) знання:
– має знання про місце Центральної Європи в європейській історії,
зміни у відносинах між регіоном і великими державами, проблеми,
що пов’язують і розділяють регіон, особливості регіону, відмінності
в розвитку;
– може визначити Центральну Європу як культурний регіон,
взаємозв’язки та характеристики історії, літератури, мистецтва,
етнографії, музики, кіно, мови, економіки, суспільства, політики,
культури, мистецтва, мови, історії, політичні, економічні та соціальні
наслідки;
– знає про значення національності, феномени центральноєвропейського мультикультуралізму;
– засвоїв методологію регіональних досліджень, субдисципліни, що
стосуються регіону, використовує сучасні засоби зв’язку та електронного управління даними та поширення;
– дослідив типові проблеми та аналітичні методи вивчення дисциплін
регіону;
– знає термінологію певних галузей дисциплін;
– володіє також ще однією іноземною мовою на рівні В2, яка необхідна
для професійних знань (акцент на професійну термінологію);
б) уміння:
– бере участь у науковому житті регіону, репрезентує та обговорює
результати досліджень на наукових форумах, угорською та іноземною мовами, захищає свої позиції;
– здатний до високого рівня розповсюдження знань у регіоні, дослідницької роботи у вітчизняній та зарубіжній вищій освіті (в університетській дослідницькій групі);
– готовий виконувати завдання, що потребують спеціальних теоретичних і практичних знань про центральноєвропейський регіон у
сфері послуг та виробничих компаній;
– уміє виконувати аналітичні завдання, пов’язані з регіоном;
– здатний виконувати завдання, що вимагають вирішення проблем
національних меншин у регіоні;
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–

пише і говорить літературною мовою, розробляє чіткі, докладні
тексти на різні теми;
с) ставлення:
– зацікавлений регіоном, самостійно вирішує проблеми;
– здатен творчо і критично мислити, пунктуальний у роботі;
– має хороші навички спілкування угорською та іноземними мовами;
– концептуально мислить і досліджує, здатний до абстракції, має потребу у регулярному навчання, оновлює, сприймає і обробляє нові
знання;
– характеризується широкою культурою, чутливістю, міжкультурною
відкритістю, толерантністю, вміє захищати й оцінювати культурну
спадщину регіону;
– здатний до міждисциплінарного методологічного підходу у
розв’язанні проблем, що характеризують навички ініціативи та
співпраці;
– прагне розвивати свої загальні професійні та мовні навички, розвивати самоосвіту;
d) автономність і відповідальність:
– ефективно працює з культурними спільнотами, пов’язаними з центральноєвропейським регіоном;
– відповідальний за свої тексти угорською та іноземними мовами,
застосовує знання про регіон, мови, культури та національності;
– свідомо репрезентує сукупність знань і методів галузі, сприймає
різні методологічні особливості інших дисциплін;
– бере на себе відповідальність за професійний розвиток осіб і груп,
довірених йому при здійсненні професійної діяльності;
– відкритий для мультикультурної та мовної культури регіону.
9. Характеристика магістерського курсу.
9.1. Професійні особливості:
● Основні дисципліни, що необхідні для присвоєння кваліфікації ступеня:
дисципліни, що поглиблюють рівень знань, необхідних для отримання ступеня магістра:
– історія, суспільство, економіка, культура Центральної Європи; знання етнографії, філософії, літератури, історії культури та теорій становлення Центральноєвропейського регіону; літератури та джерельної бази методології дослідження – 18–22 кредитів;
дисципліни, що формують професійні знання і вміння:
– Центральна Європа в XIX і XXI століттях: історія, лінгвістика, література, мистецтво, філософія, етнографія, сучасна економіка, політика, соціологія, дослідження про національності та національні
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меншини, література і знання іноземної мови на мові регіону – 28–32
кредити;
● дисципліни за вибором, професійний модуль (42–46 кредитів):
– культурологічні знання: література регіону, культурні канони, їхні
інститути, мистецтво регіону, філософія, взаємозв’язок медіа і культури, відмінності західних і східних наративів Центральної Європи,
література, знання джерельної бази та методології дослідження;
– знання про меншини: минуле та сучасність етнічних проблем у
центральноєвропейському регіоні, історія законодавчої системи та
законодавство меншин у окремих державах, міжнародне право та
європейське регулювання, державні, освітні та культурні інститути,
мовне співіснування та двомовність, теорії ідентичності та національні ідентичності, література, знання джерельної бази та методології
дослідження;
– економіка Центральної Європи (економічна теорія, економічна історія, інтеграція та дезінтеграція століття, експерименти з сільського
господарства та індустріалізації, поточна корпоративна структура,
промисловість, банківська справа, аграрний сектор, інвестиційні та
фінансові можливості регіону, соціальна структура, література та
ресурсні знання, методологія дослідження);
– дипломатія (історія міжнародних відносин у регіоні, зовнішня політика багатонаціональної імперії Габсбургів, ера малих держав між
двома світовими війнами, наслідки радянської епохи та її розпад на
регіони, Центральна Європа та Європейський Союз, роль культури
в дипломатії, література, знання джерельної бази та методології дослідження);
9.2. Вимоги до іноземних мов.
Щоб отримати ступінь магістра, визнаного державою, потрібно мати
рівень основної мови за фахом не нижче С1, (відповідно до рекомендації
Ради Європи з питань мовної освіти), що засвідчує визнаним державою
мовним іспитом або дипломом з англійської або німецької мови. Необхідно
також засвоїти мову центральноєвропейського регіону на рівні В1, що також
засвідчено еквівалентом випускного сертифіката або дипломом.
9.3. Спеціальні умови до навчання за програмою.
Для вступу до магістратури необхідно мати рівень англійської або німецької мови не нижче В2, (відповідно до рекомендації Ради Європи з
питань мовної освіти), що засвідчено визнаним державою мовним іспитом
або дипломом. 9.3.1. У розділі 4.2. та 4.3 у випадку власників диплома, зазначеного у пункті 2.1, мінімальні умови вступу:
мінімальна кількість кредитів, необхідних для вступу, становить 50 кредитів з навчальних дисциплін, зокрема це знання фундаментальних до-
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сліджень, історії філософії, естетики, історії економіки та соціології, міжнародних досліджень, політології, ромології, комунікації, сучасної історії,
літературної теорії, лінгвістики, німецької та однієї з слов’янських мов.
Також необхідно, щоб студент мав принаймні 30 з 50 кредитів. Студентам
дозволено добрати кредити, яких не вистачає, протягом першого року навчання (визначено в навчальних і випробувальних правилах ЗВО).

13. Освітня програма підготовки магістра
“Теоретична лінгвістика” (Угорщина)
1. Назва магістерської програми: теоретична лінгвістика.
2. Кваліфікаційний рівень у магістратурі та кваліфікації у дипломі.
● рівень освіти: магістр (МА)
● кваліфікація: сертифікований лінгвіст
● англійською мовою: Philologist in Theoretical Linguistics
● факультативні спеціалізації: лінгвістика, комп’ютерна лінгвістика,
корпусна лінгвістика, нейролінгвістика, прагматика, цифрове мистецтво.
3. Галузь підготовки: гуманітарні науки
4. Кваліфікаційні характеристики, необхідні для вступу на рівень магістра.
4.1. Включає повну кредитну вартість: лінгвістика, комп’ютерна лінгвістика, філологія, угорська мова – це базовий курс на рівні ступеня бакалавра.
4.2. 9.4. Крім того, враховують умови виконання кредитів, (викладені у
пункті 3 LXXX за законом від 1993 року) на курсах базової та післядипломної
освіти та вищої освіти.
5. Час навчання посеместровий: 4 семестри
6. Кількість кредитів, що засвоюють на ступені магістра 120 кредитів;
зорієнтованість програми: практична орієнтація (60–70%)
кількість кредитів: 120 кредитів;
мінімальне значення кредиту для факультативних предметів: 6 кредитів.
7. Напрями дослідження за єдиною системою класифікації навчальних
програм,класифікація: 223.
8. Мета підготовки магістра та його професійні компетенції:
Мета навчання – підготовка теоретичних лінгвістів, які володіють міцними знаннями базової лінгвістики та пов’язаних дисциплін, здатні застосовувати сучасні методики дослідження, набувати глибокі професійні
знання та застосовувати їх у інноваційних дослідженнях. Вони підготовлені
до навчання у докторантурі.
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8.1. Професійні компетенції, які необхідно надбати фахівцю з теоретичної лінгвістики
8.1.1. Теоретичний лінгвіст:
а) знання:
– знає широкий спектр сучасних лінгвістичних теорій і моделей;
– має комплексні знання про можливості оброблення, аналізу та інтерпретації емпіричних даних для різних мов у різних теоретичних
моделях;
– ознайомлений з методологією теоретичного та емпіричного лінгвістичного дослідження;
– володіє всебічними знаннями про взаємозв����������������������
’���������������������
язок між певними мовними субдисциплінами;
– володіє знаннями міждисциплінарних інтерфейсів лінгвістики;
– знає опис теоретичної структури, системи або використання мови;
б) уміння:
– здатний виявляти та розуміти професійні проблеми, які необхідно
вирішити, сформулювати та обґрунтувати теоретичні питання;
– може різнобічно критично аналізувати лінгвістичні дані, обирати
аналітичну та дослідницьку методологію;
– уміє описати структуру, систему і використання мови в рамках сучасних теорій і моделей;
– вміє виконувати інноваційні базові лінгвістичні дослідження;
– здатний брати участь в інноваційних прикладних лінгвістичних дослідженнях і експериментальних розробках;
– здатний до чіткої, структурної репрезентації знань на наукових професійних форумах;
с) ставлення:
– науково мислить і використовує наукові методи, необхідні для
об’єктивного аналізу мови;
– усвідомлює у роботі та дослідженні пізнавальні, історичні, культурні
і соціальні детермінанти мовних явищ;
– відкритий для міждисциплінарних підходів до власної лінгвістичної
дисципліни;
– враховує професійний та соціальний контекст своїх дослідницьких
тем, використовує їхні результати для спільних соціальних цілей;
– у роботі враховує відмінності мовних ідентифікацій;
– має глибокий професійний інтерес до аналізу структури та використання мови;
– здатний до творчості, ідентифікації і вирішення проблем, критичного ставлення, до абстрагування, аналізу та синтезу;
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d) автономність і відповідальність:
– відповідально використовує наукові методи, за якими працює у
своїй галузі;
– сприймає автономію та методологічні особливості інших дисциплін;
– може самостійно визначати професійні проблеми, що їх необхідно
вирішити, і може самостійно формулювати теоретично обґрунтовані питання;
– відповідальний за професійну роботу та роботу у команді;
– знає і працює як відповідальний менеджер з досліджень, дотримуючись професійної етики галузі дослідження;
– здатний стежити за розвитком відкритої та спеціалізованої лінгвістичної або міждисциплінарної сфери та отримувати знання про
нові суміжні дисципліни;
– репрезентує свою професійну та інтелектуальну ідентичність як
відповідальний європеєць.
8.1.3. Зі спеціалізації “Комп’ютернa лінгвістика”:
а) знання
– має глибокі знання в різних областях комп’ютерної лінгвістики,
інформацію про використання декількох мов програмування;
– має спеціалізовані знання в галузі комп’ютерного застосування результатів деяких лінгвістичних субдисциплін;
б) уміння:
– бере участь у мовних проектах з інноваційних технологій;
с) ставлення:
– слідкує за розвитком відкритого й спеціалізованого поля знань і набуває знання про нові дисципліни з комп’ютерної лінгвістики;
d) автономність і відповідальність:
– вміє самостійно виявляти більш складні проблеми, формулювати
інноваційні питання в галузі комп’ютерної лінгвістики.
8.1.4. Зі спеціалізації “Нейролінгвістика”:
а) знання:
– має глибокі знання мовних технологій і нейролінгвістики;
поінформований про використання мови програмування;
– має спеціалізовані знання в області психолінгвістики та використання рідної мови;
б) уміння:
– бере участь в інноваційних мовних технологіях і нейролінгвістичних
проектах;
с) ставлення:
– працює над розвитком відкритої та спеціалізованої сфери знань та
набуває знання про нові лінгвістичні та нейролінгвістичні дисципліни;
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d) автономність і відповідальність
– здатний самостійно визначати більш складні питання, формулювати
інноваційні питання в галузі комп’ютерної лінгвістики та нейролінгвістики.
8.1.5. Зі спеціалізації нейролінгвістики
а) знання:
– має глибокі знання з нейролінгвістики, інформацію про експериментальні та клінічні (діагностичні, терапевтичні) методи;
– має спеціалізовані знання в основній галузі нейролінгвістики або
психолінгвістики;
б) уміння
– може брати участь у інноваційних нейролінгвістичних проектах;
с) ставлення:
– слідкувати за розвитком відкритого і спеціалізованого поля знань і
отримувати знання про нові нейролінгвістичні дисципліни;
d) автономність і відповідальність:
– здатний самостійно визначати проблеми і формулювати інноваційні
питання в галузі нейролінгвістики.
8.1.6. Зі спеціалізації прагматика
а) знання:
– володіє глибокими знаннями з прагматики;
– ознайомлений з методами дослідження у субгалузях прагматики;
– має спеціалізовані знання в одній з галузі прагматики;
б) вміння:
– уміє якісно досліджувати в одній з прагматичних субдисциплін;
– здатний брати участь в інноваційних прагматичних проектах;
– може застосовувати прагматичні знання на практиці;
с) ставлення:
– слідкує за розвитком відкритого і відданого напрямку знань і набуває
знання про нові прагматичні дисципліни;
d) автономність і відповідальність:
– здатний самостійно визначати проблеми, формулювати інноваційні
питання у прагматичній субдисципліні.
9. Характеристика магістерського курсу.
9.1. Професійні можливості
9.1.1. Дисципліни, що відповідають кваліфікації спеціальності: теорія
мови (фонетика, фонологія, морфологія, лексика, синтаксис, логіка, семантика, прагматика; мовна історія, діалектологія) 42–90 кредитів; міждисциплінарні дисципліни (комп’ютерна лінгвістика; психолінгвістика, вивчення
мови, нейролінгвістика, соціолінгвістика, філософія мови) 2–50 кредитів;
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практичні та інші професійні знання (польова робота, методологія дослідження, лігвістична практика, статистика, навички роботи з комп’ютером,
навички програмування) 2–48 кредитів.
9.1.2. Факультативні спеціальності та спеціалізації. Коефіцієнт кредитування факультативних спеціалізацій у рамках навчання: 24–36 кредитів.
а) спеціалізація в теорії мов: фонологія, морфологія синтаксис семантика, прагматика;
б) спеціалізація з комп’ютерної лінгвістики: комп’ютерні подання для
лінгвістичних cубдисциплін, комп’ютерні програми відповідно до
підгруп мовних технологій, створення та використання мовних баз
даних, корпусної лінгвістики;
с) спеціалізація з комп’ютерної лінгвістики та нейролінгвістики: нейролінгвістика, психолінгвістика, комп’ютерна лінгвістика;
г) спеціалізація з нейролінгвістики: нейролінгвістика, психолінгвістика
когнітивні науки;
d) спеціалізація прагматики: прагматика, семантика, аналіз дискурсу
та розмови;
f) спеціалізація у сфері цифрових мистецтв: теорія мови мовні технології та навички програмування структури даних і бази даних.
9.2. Вимоги до іноземних мов.
Щоб вступити до магістратури, необхідно мати рівень основної мови
за фахом не нижче С1, (відповідно до рекомендації Ради Європи з питань
мовної освіти), що підтверджено визнаним державою мовним іспитом або
дипломом з англійської мови.
9.3. Вимоги до професійної практики.
Стажування – лінгвістична практика, що проводиться на фірмі або
інституті не менше чотирьох годин на тиждень, принаймні один семестр,
під керівництвом керівника практики.
9.4. 4.2. Власники диплома, зазначеного в пункті 2.1. для вступу до магістерської програми мають отримати 19 кредитів (з попереднього навчання
з галузей знань, які задовільняють спеціалізації теоретичної лінгвістики,
гуманітарних наук, філології, угорської мови) як базова освіта (фонетика,
фонологія, морфологія, синтаксис, логіка, семантика, прагматика, дискурс,
аналіз мови), історична лінгвістика, математичні знання, когнітивна наука,
мовна філософія, технологія мови, комп’ютерна лінгвістика, штучний інтелект, польова робота, знання методології дослідження).

158

ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ-ФІЛОЛОГІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ
КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ: ВИКЛИКИ, ТРАДИЦІЇ, ДОСВІД

14. Освітня програма підготовки магістра
“Вчитель угорської мови та літератури
(початкова школа)” (Угорщина)1
1. Магістерська програма: “Вчитель угорської мови (початкова школа)”
2. Кваліфікаційний рівень у магістратурі та кваліфікації у дипломі:
– кваліфікація: сертифікований вчитель угорської мови і літератури
початкової школи;
– англійською мовою: Hungarian teacher and literature.
3. Галузь підготовки:
– час навчання 10 семестрів.
Мета навчання – здобути фаху вчителя шкільної освіти та освіти для
підготовки дорослих; викладання угорської мови та літератури, виконання
педагогічних завдань школи та педагогічних досліджень, методичних розробок для навчання вчителів; є змога продовжити навчання на докторських
програмах.
4. Професійні знання та навички, які необхідно надбати:
4.1. Відповідно до статті 3 (1) (b) – (c) указу уряду: знання, навички та
вміння, Додаток 2;
4.2. Стаття 3 (1) (а) указу уряду.
4.2.1. Знання, уміння та навички вчителя угорської мови:
Розвиток особистості учня, забезпечення індивідуального ставлення:
– навчання учнів угорської мови та літератури;
– різнобічно формувати грамотну особистість: мовлення, читання,
писання;
– знає адаптивні способи та застосовує основні принципи та засоби
мовної та літературної освіти;
– уміє адекватно викладати предмет, розпізнавати та враховувати
особливості неблагополучних учнів;
– у процесі викладання застосовує методи управління талантами;
– здатний виховувати читача, мотивований до індивідуальної роботи
з учнями;
– прагне до налагодження гуманістичних стосунків, взаєморозуміння
з учнями;
– може розвивати інтелектуальну особистість, емоційно, фізично, соціально і морально здорову;
– розуміти і використовувати ідеї угорської мови та культури.
Переклад програм подано за джерелом: A tanári felkészítés közös követelményeiről és az
egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről. URL: tanári KKK.pdf, o. 15–124.
1
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Допомога та розвиток учнівських груп та громад
– прищеплює любов до літературі та рідної мови;
– вміє проводити позакласні заходи, групові заняття для учнівських
громад;
– розуміє міжособистісні відмінності, для розвитку спільних навичок,
включає у роботу міжкультурні освітні програми;
– здатний у цьому процесі інтерпретації мови/культури виконувати
ролі мотиватора, учасника, лідера, координатора;
– уміє розробляти у навчальній діяльності компетенції індивідуальної
та групової діяльності з метою формування відданості учнів рідній
мові (проектна робота, парна та групова робота, методи спільного
навчання, неформальні методи);
– відкриті уроки, мовні та літературні конкурси угорською мовою,
організовує та проводить навчальні екскурсії-подорожі;
– шкільні радіоновини, сайти школи та спільноти, здатний знайти
професійну підтримку для функціонування;
– працювати в гуртках угорської мови та літератури, керувати гуртками самопідготовки для сприяння самоорганізації учнів.
У сфері спеціалізованої науки, методології та спеціалізованих знань:
– здатний впроваджувати знання в навчально-виховний процес у культурному контексті; сприяє розвитку наукових концепцій;
– ознайомлений з підходами, цінностями та дослідницькими процесами дисципліни; має навички, необхідні для розвитку та застосування
отриманих учнями знань;
– знає сучасну літературну та розмовну мову, необхідні для викладання
угорської мови та літератури;
– знає цілі та завдання вітчизняної культурної освіти, її зміст, професійно-специфічні принципи, методологічні процедури;
– може висловлюватися письмово та усно, а також адаптивно і творчо
застосовувати методичні компетенції до рідної мови, до літературної
освіти;
– має індивідуальне сприйняття та розуміння особливостей мистецтва та може інтерпретувати напрями мистецтва спільноті з метою
розвитку усної та письмової рідної мови та розширення знань з
угорської культури.
Планування навчального процесу:
– знає всебічно і детально педагогічну роботу, умови її аналізу, рефлексивного досвіду та оцінення;
– ознайомлений з вимогами базових, рамкових та місцевих навчальних
планів, здатний адаптуватися до здібностей, можливостей та інтересів певної учнівської групи;
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–

розробляє спеціальні освітні плани угорської мови та культури (навчальний план, тематичні плани уроків);
– може враховувати вимоги до розвитку компетенцій певних галузей,
здатний пристосувати особистість учня (спільноту) до вимог культурного матеріалу, що підлягає засвоєнню;
– проводити позакласну роботу;
– має досвід у творчому та адаптивному застосуванні інформаційнокомунікаційних засобів.
Підтримка, організація та управління навчальним процесом:
– здатний створити ефективне навчальне середовище, організувати
навчальний процес у школі; тісно координувати позашкільні компоненти, мовні та літературні методи, дидактичні інструменти для
освітнього застосування;
– виховує читача, активізує домашнє читання, мотивує учнів, формує
навички читачів та самостійної діяльності учнів;
– може застосовувати в мовній і літературній освіті методи для мотивації особистості учня (спільноти), інструменти підтримки для
спілкування учнів, механізми зворотного зв’язку;
– вміє застосувати індивідуальні та групові методи для розвитку вдосконаленого мовлення, процесно-орієнтованого читання та письма;
знає і застосовує сучасні стратегії оброблення інформації, методики
для мови та літератури в процесі підвищення знань.
У сфері навчання та оцінювання учнів:
– здатний розвивати процеси розвитку особистості учнів, їхні навчальні досягнення;
– знає різні форми оцінення, інструменти використання;
– ефективно застосовує результати оцінень для розвитку самооцінки;
– знає, яким чином оцінювати знання та навички з рідної мови та
літератури, результати та наслідки, які винесені з головних замірів
знань; прагне до різноманітних форм оцінювання;
– здатний змінювати критерії оцінення в процесі літературної освіти,
організувати спільні обговорення уроків з учнями, індивідуальних
труднощів, оцінювання письмових перекладів;
– застосовує процедуру оцінювання в процесі засвоєння знань, яка
позитивно впливає на мовний та особистісний розвиток та самооцінку учнів;
– здатний розробляти методи оцінення та методи вимірювання результатів, створювати адаптивні програми вивчення мови/літератури.
У сфері професійного співробітництва та комунікації:
– підтримує мотивацію учня, самостійну та громадську діяльність;
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–

ефективно та адаптивно передає знання з рідної мови і літератури/
культури;
– прагне до педагогічного спілкування, проведення занять та позакласних заходів, вивчає особливості шкільного спілкування: ролі
інтерпретатора, інтерв’юера, інструктора, організатора;
– засвоїв культуру співробітництва;
– здатний до роботи у школах та у сферах народної освіти (державні
навчальні заклади, музеї тощо) вчителем угорської мови/літератури/
культури;
– враховує навчальні аспекти суміжних галузей літературної та мовної
освіти;
– професійно знає предмет;
– прагне підтримувати свою педагогічну діяльність;
– підтримує зв’язок з батьками, шкільними спільнотами, партнерськими організаціями.
Зобов’язання та відповідальність за професійний розвиток:
– вміє відслідковувати професійну літературу; самостійно здобувати
знання; інтегрувати особистий досвід у наукові рамки; знає методи
аналізу освітніх досліджень; використовує у власній роботі науково
обґрунтовані методи;
– прагне до роботи вчителя, до самоспостереження та саморозвитку,
що мотивується літературою і нескінченним багатством угорської
мови;
– потребує спеціалізованих та професійних методик;
– постійно моніторить результати досліджень щодо процесу шкільної
освіти;
– здатний до безперервної і незалежної самоосвіти та професійного
співробітництва у своїй галузі на підтримку професійного розвитку.
4.2.2. Спеціальні знання викладача угорської мови:
а) знання загальної підготовки 68–76 кредитів;
aa) базові професійні знання 8–12 кредитів:
Лінгвістика 4–6 кредитів:
– Основи мовознавства (поняття мови, багатомовний підхід; мова як
знакова система, мова і мислення; мова і дія; мова і творчість; загальні питання наукового дослідження мови, лінгвістики і викладання
рідної мови).
– Основи набуття лінгвістичних знань (напрями досліджень, методи
лінгвістики, використання бібліотеки та Інтернету).
Літературознавство 4–6 кредитів:
– Основи літературознавства (поняття літератури, поетичні системи,
загальні питання наукового дослідження літератури, викладання
літератури).
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–

Основи набуття літературних знань (дослідження літературознавства),
методи, джерела наукових знань: бібліотека і використання Інтернету);
ab) професійні знання основного матеріалу 60–64 кредити:
Лінгвістика 30–32 кредити:
– Текст і спілкування (усне і письмове спілкування: міжособистісне,
групові, громадські та масові комунікації, невербальне спілкування,
прагматичні знання, текстові знання: теорія тексту, текстова типологія, написання тексту, аналіз тексту, риторика; норми письмової
та розмовної мови).
– Мова і суспільство (мова як динамічна система, мовна мінливість
і мовна варіативність, соціолінгвістика. Діалектологія, світ мови,
різноманітність, мова і глобальність, мовні контактні явища).
– Система опису мовних рівнів. Голос, алтайський діалект, наративи.
– Стиль і звіт (елементи стилю, інструменти стилю, шари стилів, варіації стилю), історія мови (історія мови, періоди мовної історії,
свідчення мови фінно-угорських народів і діалектів, причини мовної
зміни, тенденції розвитку мови, діаспора та текстові спогади, угорський словник Історія).
Літературознавство 30–32 кредити:
– Теорія літератури (поетичні особливості літературного тексту, жанри і види, аналіз літературних творів, процедури інтерпретації, верстан).
– Світова література (стилі, автори, твори, історія культури та літератури, орієнтування, спільне мистецтво, підходи до культурології,
тема, мотив, архетип).
– Давньоугорська література (епохи, автори, твори, історія літератури
і та ін., огляд культурології).
– Класична угорська література (епохи, автори, твори, літературна
історія та ін., огляд культурології).
– Сучасна угорська література (епохи, автори, твори, літературна історія та ін.), огляд культурології).
б) знання самоосвіти в початковій школі 16–20 кредитів:
Лінгвістика: виконання 8–10 кредитів з таких тем:
– Риторика (спілкування, мова, оброблення тексту, мислення, дискурсний аналіз).
– Текст і навчання (процедури підтримки навчання, створення тексту,
розуміння читання).
– Прикладна лінгвістика (мова та мовлення, використання національної мови, граматичний аналіз, вивчення рідної мови та психолінгвістика).
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Літературознавство 8–10 кредитів з таких тем:
– Функції та ефекти художнього вираження, інструменти стилю; розважальна література, оброблення фільмів.
– Музика, художні аспекти та зв’язки.
5. Спеціальність вчителя угорської мови, методологія (предметно-педагогічна):
– Система цілей, завдань, принципів; інтерактивний вчитель та інтерпретатор рідної мови, літературної освіти; рефлексивні методи,
форми роботи, інструменти.
– Концепція, підходи та альтернативні форми викладання рідної мови
та літератури/культури.
– Структура уроків за вимогами, толерантність, мікронавчання та
аналіз уроків; інформація та техніки спілкування угорською мовою.
– Мовна та літературна грамотність у національній базовій навчальній та рамковій програмах. Процедури розширення рідної мови та
літературних знань.
– Навички та здібності володіння рідною мовою (мова, розуміння,
читання, говоріння, розвиток здатності до навчання з використанням
сучасних методів.
– Адаптивна рідна мова та літературна освіта.
– Зміст рідної мови та літературної культури, використання мови і
літературних досягнень у початковій школі. Сучасна література,
посередництво як явище сучасного вживання угорської мови у загальній школі.
– Спеціальні процедури для розвитку навичок і вмінь рідної мови у
початковій школі та літературна освіта.
– Вимірювання та оцінювання в початковій школі знань з рідної мови.
– Програми для початкової школи з угорської мови та літератури, друковані або цифрові підручники, підручники для домашнього читання.

15. Освітня програми підготовки магістра
“Вчитель угорської мови/літератури (середня школа)”
(Угорщина)
1. Магістерська програма: “Вчитель угорської мови (cередня школа)”.
2. Кваліфікаційний рівень у магістратурі та кваліфікації у дипломі:
– кваліфікація: сертифікований вчитель угорської мови і літератури
середньої школи;
– англійською мовою: Hungarian teacher and literature
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3. Галузь підготовки: гуманітарні науки
– час навчання: 12 семестрів
3. Метою навчання є шкільна освіта та освіта професійної підготовки
дорослих; викладання угорської мови та літератури, педагогічна діяльність,
можливість виконувати педагогічні дослідження та мати змогу продовжувати навчання в докторантурі.
4. Професійні знання та навички, які необхідно здобути відповідно 4.1.
до статті 3 (1) (b) – (c) указу уряду: знання, навички та вміння, визначені у
Додатку 2;
4.2. Стаття 3 (1) (а) указу уряду.
4.2.1. Знання та вміння вчителя угорської мови.
Розвиток особистості учня, забезпечення індивідуального ставлення:
– розвивати в учнів знання угорської мови та літератури, різнобічно
формувати грамотну особистість: мовлення, читання, писання;
– вчитель знає адаптивні способи та застосовує основні принципи та
засоби мовної та літературної освіти;
– вміє й адекватно викладає предмет, розпізнає та враховує особливості неблагополучних учнів;
– у процесі викладання застосовує методи управління талантами;
здатний виховувати читача, мотивований до індивідуальної роботи
з учнями;
– прагне до налагодження гуманістичних стосунків, взаєморозуміння
з учнями;
– може розвивати інтелектуальну особистість, емоційно, фізично, соціально і морально здорову, розуміти і використовувати ідеї угорської
мови та культури.
Допомога та розвиток учнівських груп та громад:
– уміє навчати літературі та рідній мові, проводити позакласні заходи,
групові заняття для учнівських громад;
– розуміє міжособистісні відмінності, для розвитку спільних навичок,
включає у роботу міжкультурні освітні програми; здатний у цьому
процесі інтерпретації мови/культури виконувати ролі мотиватора,
учасника, лідера, координатора;
– уміє розробляти у навчальній діяльності компетенції індивідуальної
та групової діяльності з метою формування відданості учнів рідній
мові (проектна робота, парна та групова робота, методи спільного
навчання, неформальні методи);
– відкриті уроки, мовні та літературні конкурси угорською мовою,
організовує та проводить навчальні екскурсії-подорожі; шкільні
радіоновини, сайти школи та спільноти, здатний знайти професійну
підтримку для функціонування громади;
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–

працювати в гуртках угорської мови та літератури, керувати гуртками самопідготовки для сприяння самоорганізації учнів.
У сфері спеціалізованої науки, методології та спеціалізованих знань:
– здатний впроваджувати знання в навчально-виховний процес у культурному контексті;
– сприяє розвитку наукових концепцій; ознайомлений з підходами,
цінностями та дослідницькими процесами дисципліни;
– має навички, необхідні для розвитку та застосування отриманих
учнями знань;
– знає сучасну літературну та розмовну мову, необхідні для викладання
угорської мови та літератури;
– знає цілі та завдання вітчизняної культурної освіти, її зміст, професійно-специфічні принципи, методологічні процедури;
– може висловлюватися письмово та усно, а також адаптивно і творчо
застосовувати методичні компетенції до рідної мови, до літературної
освіти;
– має індивідуальне сприйняття та розуміння особливостей мистецтва та може інтерпретувати напрями мистецтва спільноті з метою
розвитку усної та письмової рідної мови та розширення знань з
угорської культури.
Планування навчального процесу
– знає всебічно і детально педагогічну роботу, умови її аналізу, рефлексивного досвіду та оцінення;
– ознайомлений з вимогами базових, рамкових та навчальних планів
школи, швидко адаптується до здібностей, можливостей та інтересів
певної учнівської групи;
– спеціальні освітні плани угорської мови та культури (навчальний
план, тематичні плани уроків);
– може враховувати вимоги до розвитку компетенцій певних галузей,
здатний пристосувати особистість учня (спільноту) до вимог культурного матеріалу, що підлягає засвоєнню;
– здатний викладати і вести позакласну роботу;
– має досвід у творчому та адаптивному застосуванні інформаційнокомунікаційних засобів.
Підтримка, організація та управління навчальним процесом:
– здатний створити ефективне навчальне середовище, організувати
навчальний процес у школі;
– тісно координувати позашкільні компоненти, мовні та літературні
методи, дидактичні інструменти для освітнього застосування;
– підготовлений до виховання читача, заохочує до домашнього читання, мотивує учнів, формує навички читачів та самостійної діяльності;
– може застосовувати в мовній і літературній освіті методи для мотивації особистості учня (спільноти), інструменти підтримки для
спілкування учнів, механізми зворотного зв’язку;
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–

вміє застосувати індивідуальні та групові методи для розвитку вдосконаленого мовлення, процесно-орієнтованого читання та письма;
– знає і застосовує сучасні стратегії з оброблення інформації, методики
для мови та літератури в процесі підвищення знань.
У сфері навчання та оцінювання учнів:
– здатний розвивати особистості учнів, їхні навчальні досягнення;
– знає різні форми оцінення, інструменти використання; ефективно
застосовує результати оцінень для розвитку самооцінки;
– знає способи вимірювання знань та навичок з рідної мови та літератури, процедуру оцінювання, результати та наслідки, які винесені з
головних замірів знань;
– прагне до різноманітних форм оцінювання;
– здатний змінювати критерії оцінення в процесі літературної освіти,
організувати спільні обговорення уроків з учнями, індивідуальних
труднощів, оцінювання письмових перекладів;
– застосовує процедуру оцінювання в процесі засвоєння знань, яка
позитивно впливає на мовний та особистісний розвиток та самооцінку учнів;
– може розробляти методи оцінення та методи вимірювання результатів, створювати адаптивні програми вивчення мови/літератури.
У сфері професійного співробітництва та комунікації:
– здатний підтримувати мотивацію студента, самостійну та громадську діяльність, ефективно та адаптивно передавати знання з рідної
мови і літератури/культури;
– прагне до педагогічного спілкування, проведення занять та позакласних заходів, вивчати особливості шкільного спілкування: ролей
інтерпретатора, інтерв’юера, інструктора, організатора;
– засвоїв культуру співробітництва;
– здатний до роботи у школах та у сферах народної освіти (державні
навчальні заклади, музеї тощо) вчителем угорської мови/літератури/
культури;
– враховує навчальні аспекти суміжних галузей літературної та мовної
освіти;
– професійно знає свій предмет;
– прагне підтримувати свою педагогічну діяльність;
– підтримує зв’язок з батьками, шкільними спільнотами, партнерськими організаціями.
Зобов’язання та відповідальність за професійний розвиток:
– вміє послуговуватися професійною літературою, самостійно здобувати знання, інтегрувати особистий досвід у наукові рамки, знає
методи аналізу освітніх досліджень, використання у власній роботі
науково обґрунтованих методів;
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–

прагне до роботи вчителя, до самоспостереження та саморозвитку,
що мотивується літературою і нескінченним багатством угорської
мови;
– потребує спеціалізованих та професійних методик;
– постійно моніторить результати досліджень щодо процесу шкільної
освіти;
– здатний до безперервної і незалежної самоосвіти та професійного
співробітництва у своїй галузі на підтримку професійного розвитку.
4.2.2. Знання спеціальності:
а) знання загальної підготовки 68–76 кредитів;
aa) базові професійні знання 8–12 кредитів:
Лінгвістика: 4–6 кредитів
– Основи мовознавства (поняття мови, багатомовний підхід; мова як
знакова система, мова і мислення, мова і дія, мова і творчість, загальні питання наукового дослідження мови, лінгвістики і викладання
рідної мови).
– Основи одержання лінгвістичних знань (напрями досліджень, методи лінгвістики, використання бібліотеки та Інтернету).
Літературознавство: 4–6 кредитів
– Основи літературознавства (поняття літератури, поетичні системи,
загальні питання наукового дослідження літератури, викладання
літератури).
– Основи набуття літературних знань (дослідження літературознавства), методи, джерела наукових знань: бібліотека і використання
Інтернету.
б) напрями професійної підготовки: 60–64 кредити
Лінгвістика: 30–32 кредити
– Текст і спілкування (усне і письмове спілкування: міжособистісне,
групові, громадські та масові комунікації, невербальне спілкування,
прагматичні знання); текстові знання (теорія тексту, текстова типологія, створення тексту, аналіз тексту; риторика; норми письмової
та розмовної мови).
– Мова і суспільство (мова як динамічна система, мовна мінливість і мовні зміни, розшарування мови, соціолінгвістика, діалектологія, мова
світу різноманітність, мова і глобальність, мовні контактні явища).
– Система опису мовних рівнів. Голоси, алтайський діалект, мова;
буквальний, наративний, значущий.
– Стиль і звіт (елементи стилю, інструменти стилю, шари стилів, варіації стилю).
– Історія мови (історія мови, періоди мовної історії, свідчення мови
фінно-угорських народів, причини мовної зміни, тенденції роз-
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витку мови, діаспора та текстові спогади, угорський словник, історія).
Літературознавство: 30–32 кредити
– Теорія літератури (поетичні особливості літературного тексту, жанри і види, аналіз літературних творів, процедури інтерпретації, верстан).
– Світова література (стилі, автори, твори, історія культури та літератури, орієнтування, спільне мистецтво, підходи до культурології,
тема, мотив, архетип).
– Давньоугорська література (епохи, автори, твори, історія літератури
та ін., огляди культурології).
– Класична угорська література (епохи, автори, твори, історія літератури та ін., огляди культурології).
– Сучасна угорська література (епохи, автори, твори, літературна історія та ін., огляди культурології).
4.2.3. Знання спеціальності вчителя середньої школи, індивідуальне навчання становить 45–50 кредитів
Лінгвістика: 16–20 кредитів
– Основні тенденції в описі мови (класичний, перетворювальний генератив, функціональні та когнітивні граматичні підходи та методи
аналізу.
– Аналіз корпусного мовознавства (прикладна лінгвістика, психолінгвістика, контрастивна лінгвістика, лексикологія, лексикографія,
комп’ютерна лінгвістика, викладання мови).
– Історія угорської мови (аналіз текстів історії мови, історична діалектологія, історична міфологія).
– Мова та суспільство (використання мови меншин; мовна політика,
мовні права, мовна дискримінація, мовне планування та мовна стратегія, мовна політика Європейського Союзу).
– Знання тексту та спілкування (функціональна когнітивна стилістика,
підхід до теорії дій і підхід до взаємодії; прагматичний підхід застосування в структурному і операційному підході до тексту; аналіз
дискурсу).
Літературознавство: 16–20 кредитів:
– Функції та ефекти художнього вираження, інструменти стилю.
– Література та спільне мистецтво.
– Літературні та культурні традиції.
– Читання, аналіз, оцінення.
– Літературне життя і популярна культура.
Додаткові професійні знання: 10–15 кредитів, спеціальні знання з лінгвістики та літератури, інші наукові семінари.
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5. Знання спеціальності вчителя угорської мови, методологія (предметно-педагогічна):
– Система цілей і завдань мовної і літературної освіти, її принципи,
інтерактивні та рефлексивні методи, форми роботи, інструменти.
– Концепція, традиційні та альтернативні підходи до викладання рідної мови та літератури.
– Структура уроків в угорській школі, толерантність, мікронавчання та
аналіз уроку. Інформація та методи комунікації на уроці угорської
мови.
– Мовна та літературна грамотність у Національній базовій навчальній програмі та Рамковій програмі. Процедури розширення знань
рідної мови та літератури.
– Навички та здібності у рідній мові (мова, розуміння, читання, мовлення, розвиток здатності до навчання, сучасні процедури.
– Адаптивна рідна мова та літературна освіта.
– Зміст рідної мови та літературної культури, мови і використання
літературних досягнень у вищій школі. Сучасна література, явища
сучасної угорської мови у шкільній освіті.
– Спеціальні процедури для розвитку навичок та вмінь у рідній мові
та літературі.
– Вимоги до вивчення угорської мови та літератури.
– Шкільні програми угорської мови та літератури, друковані та цифрові підручники, підручники для самостійного (домашнього) навчання.

16. Освітня програма підготовки магістра
“Вчитель англійської мови та культури
(початкова школа)”
1. Магістерська програма: “Вчитель англійської мови (початкова школа)”.
2. Кваліфікаційний рівень у магістратурі та кваліфікації у дипломі:
– кваліфікація: сертифікований викладач англійської мови та культури
в початковій школі
– англійською мовою: teacher of English as a foreign language
3. Галузь підготовки: гуманітрні науки;
– час навчання: 10 семестрів.
3. Мета навчання – шкільна освіта, професійно-технічна освіта та професійна освіта дорослих; викладання англійської мови, виконання педаго-
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гічних завдань школи та педагогічних досліджень, методичних розробок
для навчання вчителів; можливість продовження навчання в докторантурі.
4. Професійні знання та навички, які необхідно отримати
4.1. щодо статті 3 (1) (b)–(c) указу уряду:
знання, навички та знання, визначені у Додатку 2;
4.2. Стаття 3 (1) (а) указу уряду
4.2.1. Знання, уміння та навички викладача англійської мови та культури
Знання англійської мови, використання мови:
– високий рівень мови, принаймні С1, можливість використовувати
активізуючи мовні навички, міжкультурні комунікативні компетенції;
– володіє англійською мовою правильно, впевнено, використовуючи
культурологічний контекст;
– знає правила і реєстри розмовної та письмової англійської мови
того регіону, в якому перебуває, може ефективно використовувати
їх у контексті викладання мови;
– знає синхронний фонетико-фонологічний, морфологічний, синтаксичний, семантичний та прагматичний стан мови, а також характеристики дискурсу та контексту;
– має знання поглибленого використання та викладання цільової
мови, а також може їх правильно застосовувати до контексту своєї
діяльності.
Міжкультурне посередництво в цільовій мові:
– знає англійську культуру, її специфіку, здатний до міжкультурного
посередництва та розвитку міжкультурної компетенції;
– знає типові інтелектуальні та художні тенденції англомовних культур;
– ефективно застосовує їх для розвитку мотивації учнів для навчання
мові та культурі (англійській, американській англійській, австралійській, ірландській, канадській, шотландській), сучасним тенденціям
мистецтва (література, образотворче мистецтво, кіно, музика,);
– знає культурно-мистецькі течії, форми і твори;
– може аналізувати сучасні літературні твори, інші форми вираження
в культурі цільової мови, переглядати, інтерпретувати та критично
оцінювати відповідну літературу, орієнтується в літературних та
культурних тенденціях.
У сфері професійної науки та методології:
– знає лінгвістику, контрастивну лінгвістику, корпусну лінгвістику,
аналіз дискурсу та лінгвістичну прагматику;
– використовує їх у вивченні та викладанні мови;
– знає основи соціолінгвістики і психолінгвістики, здатний використовувати знання для вивчення та викладання мови;

171

П’ятакова Галина

–

знає теорії та методики оволодіння першою, другою та ін. іноземними мовами, результати емпіричних досліджень з теоретичних
питань;
– здатний вести пошук та надавати відповіді на питання з методики
мови;
– ознайомлений з індивідуальними відмінностями у вивченні мови
(мова, мотивація, вік, мовна тривога, стилі навчання, стратегії).
Планування педагогічного процесу:
– знає правову базу та вимоги до вивчення англійської мови;
– ознайомлений з підручниками, навчальними посібниками, допоміжними матеріалами, дидактичним інструментарієм, освітніми
технологіями;
– здатний планувати свою педагогічну роботу за державним навчальним планом, навчальним планом школи та планом уроку;
– уміє визначати, конструювати, структурувати за логікою, зміст уроку;
– навчальні матеріали, навчальні посібники, інформаційні ресурси
для учнів, носії знань та альтернативні методи навчання, що задовільняють змісту та формі організування навчання.
У сфері навчання та оцінювання учнів:
– знає і може перевірити знання, щоб оцінити результати та можливості учнів сучасними методами;
– інформувати про різні варіанти завдань, вміле їхнє використання;
– форми оцінювання, що задовольняють різним цілям;
– методи оформлення документів та їхнє оцінювання (наприклад, у
вигляді портфоліо);
– контролює навички та розвиток самооцінки учнів;
– може враховувати диференціацію, індивідуалізацію під час оцінювання, заохочуючи учнів таким чином до участі в оцінюванні
власного розвитку;
– правильно вибирає методи оцінювання учнів згідно з навчальними
цілями; забезпечує можливості зворотного зв’язку.
Підтримка, організація та управління навчальним процесом:
– знає культурну та освітню особливості вивчення мови, трактування
соціальних впливів, індивідуальних потреб;
– здатний створювати педагогічні ситуації, які сприяють розумовому,
емоційному, соціальному і моральному розвитку учнів;
– знає зовнішнє (тип школи, методологічна концепція) або індивідуальне (мовна компетентність та мотивація учнів) вивчення мови,
педагогічні цілі та освітні стратегії їх досягнення, розроблення та
впровадження;
– різні процедури з організування навчання;
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–

знає методи і засоби навчання та диференційовані форми роботи
(врахування віку, індивідуальності і групи);
– знає стратегії відповідно до різних цілей, мотивації, диференціації, мислення учнів, вирішення проблем, методів та організаційних
форм, які дають змогу підвищити оперативну сумісність вибору;
– вміє впроваджувати традиційне та інформаційне спілкування, інструменти для ефективного та професійного використання цифрових навчальних матеріалів;
– здатний безперервно підтримувати інтерес і увагу для саморегулювання, визнання труднощів у навчанні;
– знає здібності та попередні знання учнів, щоб вибрати необхідні
методи вивчення мови, для саморегулювання;
– знає чинники, що впливають на ефективність/неефективність вивчення мови;
– вміє визначити та підтримати розроблення індивідуальних стратегій
навчання;
– здатний до аналізу помилок у словесному та письмовому вираженні,
їхнього діагностування і виправлення;
– здатний вчитися, заохочувати до самоконтролю;
– вміє мотивувати та допомагати обдарованим учням, розвивати таланти;
– проводити уроки та позакласні й позашкільні заходи;
– підготовлений до життя у сучасному суспільстві, вміє використовувати проблеми та приклади повсякденного життя у навчально-виховний процес та відображати їх на цільовій мові;
– заохочує студентів до використання ІТ для вивчення мови;
Професійна відповідальність і саморозвиток:
– вміє посилатися на спеціальну літературу, що пов’язана з професією
та певною темою дослідження;
– знаходити, переглядати, інтерпретувати, розробляти шляхи професійного розвитку, критично аналізує учнів класу та інші педагогічні
враження, постійно лінгвістично оновлюється;
– здатний до самопізнання і особистісного розвитку, відкритий до
зворотного зв’язку;
– контролює свій вплив на інших, рефлексивно аналізує та постійно
вдосконалює професійні навички;
– бере участь у наукових дослідженнях, розробленнях та дослідженнях
у роботі школи, інтерпретує та застосовує результати у педагогічній
діяльності;
– відкритий до інновацій (підручники, тестування альтернативних
програм).

173

П’ятакова Галина

4.2.2. Викладач англійської мови та культури є фахівцем у цій галузі:
а) знання загальної підготовки 62–82 кредити
aa) базові професійні знання 30–40 кредитів:
– Розвиток англійської мови (мова, пізнавальне розуміння, грамотність, переклад, розробки, есе);
– Мовні, літературні, культурні, історичні знання.
ab) знання професійного основного матеріалу: 32–42 кредити
– Література англійською мовою, мінімум 8 кредитів.
– Лінгвістика та прикладна лінгвістика, мінімум 8 кредитів.
– Історія та культура англомовних народів, не менше 8 кредитів.
– Розвиток мови, мінімум 8 кредитів.
б) знання самоосвіти в початковій школі: 16–20 кредитів
– усне та письмове використання наукових та навчальних мов (презентацій, навички та вміння), мінімум 8 кредитів.
– знання, які пов’язані з початковою школою та професійними навчальними дисциплінами, мінімум 8 кредитів.
5. Викладач англійської мови та культури, методологія (предметнопедагогічна)
знання:
– знає методологію викладання мови, методи викладання мови, процедуру проведення уроків, текстові та типові завдання, різноманітні
автентичні матеріали;
– має змогу добирати дидактичний інструментарій, спираючись на
свої знання, свідомо, відповідно до вікових особливостей і потреб
учнів, ефективно, різноманітно і мотиваційно;
– знає навчальну програму, навчальний план, використовує його поза
уроком для розвитку мови;
– знає програму вивчення мови (навчальну програму, навчальний
план, план уроку, написання завдання, вимірювання, оцінення), з
урахуванням віку, мовних навичок, індивідуальних здібностей та потреб розробляє та застосовує навчальні матеріали, методи навчання;
– знає можливості Інтернету, комп’ютера, нових інструментів, які вміє
знаходити;
– здатний до сучасних, мотивуючих інструментів інформаційних
технологій і ефективного використання Інтернету, підтримувати і
сприяти самостійному навчанню учнів;
– знає методологію вивчення мови та її зміст;
– знання англійської мови інтегрує у зміст національної навчальної
програми;
– здатен скористатися перевагами спеціалізованого мовного та змістового мовного навчання;
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–
–
–
–
–
–

знає теорію вимірювання та оцінки процесу вивчення мови, викладання, практичні питання, має змогу проводити заняття в класі та
повсякденній діяльності надійно і мотиваційно;
знає вимоги до іспитів, здатний перевіряти і критично оцінювати
результати;
знає критерії якості для вимірювання мовних навичок: обґрунтованість, надійність, концепцію критеріїв оцінки;
здатний розвивати мовні навички учнів безперервно, діагностика
заснована на результатах індивідуальності учнів, персоналізований
розвиток учня для задоволення потреб;
знає орієнтоване вимірювання; вміє виконувати екзаменаційні завдання, надійно застосовувати критерії під час експертизи;
знає вимоги до дворівневого випускного іспиту; підготовки екзаменаційних завдань, тестування, перевірки, критерії якості для іспитів;
знає загальноєвропейську нормативну базу та її застосування.

17. Освітня програма підготовки магістра
“Вчитель англійської мови та культури (початкова школа)”
(Угорщина)
1. Магістерська програма: ������������������������������������������
“�����������������������������������������
Вчитель англійської мови та культури (початкова школа)”.
2. Кваліфікаційний рівень у магістратурі та кваліфікації у дипломі:
– кваліфікація у дипломі: вчитель англійської мови та культури сертифікованої середньої школи;
– англійською мовою: Teacher of English as a foreign language
2. Галузь підготовки: гуманітарні науки
– період навчання: 12 семестрів
3. Метою навчання є шкільна освіта, професійно-технічна освіта та професійна освіта дорослих; викладання англійської мови, виконання педагогічних завдань школи та педагогічних досліджень, методичних розробок для
навчання вчителів; може продовжити навчання в докторантурі.
4. Професійні знання та навички, які необхідно отримати
4.1. щодо статті 3 (1) (b) – (c) указу уряду: знання, навички та вміння,
визначені у Додатку 2;
4.2. Ст. 3 (1) (а) указу уряду
4.2.1. Знання, вміння та навички викладача англійської мови та культури
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Знання англійської мови, використання мови:
– високий рівень мови, принаймні С1, може використовувати з мовними навичками, міжкультурними комунікативними компетенціями;
– володіє англійською мовою правильно, впевнено з використанням
культурологічного контексту;
– знає правила і реєстри розмовної та письмової англійської мови
того регіону, в якому перебуває, може ефективно використовувати
їх у контексті викладання мови;
– знає синхронний фонетико-фонологічний, морфологічний, синтаксичний, семантичний та прагматичний стан мови, а також характеристики дискурсу та контексту;
– має знання поглибленого використання та викладання цільової
мови, правильно застосовувати до контексту своєї діяльності.
Міжкультурне посередництво в цільовій мові:
– знає англійську культуру, їх специфіку, здатний до міжкультурного
посередництва та розвитку міжкультурної компетенції; знає типові
інтелектуальні та художні тенденції англомовних культур; ефективно застосовує їх для розвитку мотивації учнів для навчання мові та
культурі (англійській, американській англійській, австралійській,
ірландській, канадській, шотландській), сучасним тенденціям мистецтва (література, образотворче мистецтво, кіно, музика,); знає
культурно-мистецькі течії, форми і твори;
– може аналізувати сучасні літературні твори, інші форми вираження
в культурі цільової мови, переглядати, інтерпретувати та критично
оцінювати літературу, орієнтується в літературних та культурних
тенденціях.
У сфері спеціалізованих наук, методологічних і фахових знань:
– знає лінгвістику, контрастивну лінгвістику, корпусну лінгвістику,
аналіз дискурсу та лінгвістичну прагматику;
– здатний використовувати їх у вивченні та викладанні мови;
– знає основи соціолінгвістики і психолінгвістики, використовує знання для вивчення та викладання мови;
– знає теорії та методику оволодіння першою, другою та ін. іноземними мовами, результати емпіричних досліджень з теоретичних
питань;
– здатний вести пошук та надавати відповіді на питання з методики
мови; ознайомлений з індивідуальними відмінностями у вивченні
мови (мова, мотивація, вік, мовна тривога, стилі навчання, стратегії).
Планування педагогічного процесу:
– знає правову базу та вимоги до вивчення англійської мови;
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–

ознайомлений з підручниками, навчальними посібниками, допоміжними матеріалами, дидактичним інструментарієм, освітніми
технологіями;
– здатний планувати свою педагогічну роботу за державним навчальним планом, навчальним планом школи та планом уроку;
– уміє визначати, конструювати, структурувати за логікою, зміст уроку; навчальні матеріали, навчальні посібники, інформаційні ресурси
для учнів, носії знань та альтернативні методи навчання, що задовільняють змісту та формі організації навчання.
У сфері навчання та оцінювання учнів:
– знає і може перевірити знання, щоб оцінити результати та можливості учнів за сучасними методами;
– інформувати про різні варіанти завдань, вміле їхнє використання;
– знає форми оцінювання, які задовільняють різним цілям;
– методи оформлення документів та їхнє оцінювання (наприклад, у
вигляді портфоліо);
– контролює навички та розвиток самооцінки учнів;
– може враховувати диференціацію, індивідуалізацію під час оцінювання, і заохочувати учнів до участі в оцінюванні власного розвитку;
– правильно вибирає методи оцінювання учнів згідно з навчальними
цілями;
– забезпечує можливості зворотного зв’язку.
Підтримка, організування та управління навчальним процесом:
– знає культурну та освітню особливості вивчення мови, трактування
соціальних впливів, індивідуальних потреб;
– здатний створювати педагогічні ситуації, які сприяють розумовому,
емоційному, соціальному і моральному розвитку учнів;
– знає зовнішнє (тип школи, методологічна концепція) або індивідуальне (мовна компетентність та мотивація учнів) вивчення мови,
педагогічні цілі та освітні стратегії їхнього досягнення, розроблення
та впровадження;
– різні процедури організування навчання;
– знає методи і засоби навчання та диференційовані форми роботи
(врахування віку, індивідуальності і групи застосування);
– знає стратегії відповідно до різних цілей, мотивації, диференціації, мислення учнів, вирішення проблем, методів та організаційних
форм, які дають можливість підвищити оперативну сумісність вибору;
– вміє впроваджувати традиційне та інформаційне спілкування, інструменти для ефективного та професійного використання цифрових навчальних матеріалів;
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здатний безперервно підтримувати інтерес і увагу для саморегулювання, визнання труднощів у навчанні;
– знає різні здібності та попередні знання учнів, щоб обрати необхідні
методи вивчення мови, для саморегулювання;
– знає чинники, що впливають на ефективність/неефективність вивчення мови; вміє визначити та підтримати розроблення індивідуальних
стратегій навчання;
– здатний до характеристики помилок у словесному та письмовому
вираженні, їхнього діагностування і виправлення;
– здатний вчитися, заохочувати самоконтроль;
– вміє мотивувати та допомагати обдарованим учням, розвивати таланти;
– вміє проводити уроки та позакласні й позашкільні заходи;
– підготовлений до життя у сучасному суспільстві, вміє опрацьовувати
проблеми та приклади повсякденного життя та відображати їх на
цільовій мові;
– заохочує студентів до використання ІТ для вивчення мови.
Професійна відповідальність і саморозвиток:
– вміє посилатися на спеціальну літературу, пов’язану з професією
та певною темою дослідження;
– знаходити, переглядати, інтерпретувати, розробляти щляхи професійного розвитку, критично аналізує учнів класу та інші педагогічні
враження, постійно лінгвістично оновлюється;
– здатний до самопізнання й особистісного розвитку, відкритий до
зворотного зв’язку;
– контролює свій вплив на інших, рефлексивно аналізує та постійно
удосконалює професійні навички;
– бере участь у наукових дослідженнях, розробленнях та дослідженнях
у роботі школи, інтерпретує та застосовує результати у педагогічній
діяльності;
– відкритий до інновацій (підручники, тестування альтернативних
програм).
4.2.2. Викладач англійської мови та культури є фахівцем у цій галузі:
а) знання загальної підготовки 62–82 кредити;
aa) базові професійні знання: 30–40 кредитів
– Розвиток англійської мови ( мова, пізнавальне розуміння, грамотність, переклад, розробка, есе).
– Мовні, літературні, культурні, історичні знання.
ab) знання професійного основного матеріалу: 32–42 кредити
– Література англійською мовою, мінімум 8 кредитів.
– Лінгвістика та прикладна лінгвістика, мінімум 8 кредитів.
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– Історія та культура англомовних народів, не менше 8 кредитів.
– Розвиток мови, мінімум 8 кредитів.
б) знання самоосвіти в середній школі: 45–50 кредитів
– Усне та письмове використання наукової та літературної мови (презентації навичок, розвиток навичок), мінімум 10 кредитів.
– Англійська література та культура, мінімум 10 кредитів.
– Лінгвістика та прикладна лінгвістика, мінімум 10 кредитів.
– Знання, пов’язані з педагогікою вищої школи та методикою викладання предмета, мінімум 10 кредитів.
5. Викладач англійської мови та культури, методологія (предметно-педагогічна) знання:
– знає методологію викладання мови, методи викладання мови, процедуру проведення уроків, текстові та типові завдання, різноманітні
автентичні матеріали; має змогу застосовувати дидактичний інструментарій, спираючись на свої знання, свідомо, відповідно до вікових
особливостей і потреб учнів, ефективно, різноманітно і мотиваційно;
– знає навчальну програму, навчальний план, використовує його поза
уроком для розвитку мови;
– знає програму вивчення мови (навчальну програму, навчальний
план, план уроку, написання завдання, вимірювання знань, оцінення), враховуючи вік, мовні навички, індивідуальні здібності та потреби розробляє та застосовує навчальні матеріали, методи навчання;
– знає потенціал Інтернету, комп’ютера, нових інструментів, які вміє
знаходити; здатний до сучасних, мотивуючих інструментів інформаційних технологій і ефективного використання Інтернету, підтримувати і сприяти самостійному навчанню учнів;
– знає методологію вивчення мови та її зміст;
– знання англійської мови інтегрує у зміст національної навчальної
програми;
– може скористатися перевагами спеціалізованого мовного та змістового мовного навчання;
– знає теорію вимірювання та оцінення процесу вивчення мови, викладання, практичні питання, має змогу проводити заняття в класі
та повсякденній діяльності надійно і мотиваційно;
– знає вимоги до іспитів, перевіряє і критично оцінює їхні результати;
– застосовує критерії якості для вимірювання мовних навичок: обґрунтованість, надійність, концепцію критеріїв оцінки;
– здатний розвивати мовні навички учнів безперервно, діагностика
заснована на результатах індивідуальності учнів, персоналізований
розвиток учня для задоволення потреб;
– знає орієнтоване вимірювання;
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вміє виконувати екзаменаційні завдання, надійно застосовувати критерії під час експертизи;
знає вимоги до дворівневого випускного іспиту; підготовки екзаменаційних завдань, тестування, перевірки, критерії якості для іспитів;
знає загальноєвропейську нормативну базу та її застосування.

18. Освітня програма підготовки магістра
“Вчитель німецької мови і культури та мови і культури
національних меншин (середня школа)” (Угорщина)
1. Магістерська програма: “Вчитель німецької мови і культури та мови
і культури нацменшин (середня школа)”.
2. Кваліфікаційний рівень у магістратурі та кваліфікації у дипломі:
– кваліфікація: викладач німецької мови і культури та мови і культури
нацменшин
3. Галузь підготовки : гуманітарні науки:
– період навчання: 12 семестрів.
3. Метою навчання є шкільна освіта та освіта дорослих на етапах професійної підготовки. Знання німецької та національної німецької мови і
культури як навчального предмета, педагогіки школи. Навчати випускника
виконувати свої завдання в галузі педагогічних досліджень, проектування
та розроблень. Випускник зобов’язаний виконувати педагогічну функцію,
а також може продовживати навчання у докторантурі.
Мета навчання – підготовка професійної еліти, котра володіє знаннями
спеціальної науки про нацменшини, є компетентною у роботі в організаціях
національних меншин та у громадському житті національностей.
4. Професійні знання та навички, які необхідно отримати
4.1. відповідно до ст. 3 (1) (b)–(c) указу уряду: знання, навички та вміння,
визначені у Додатку 2.
4.2. Ст. 3 (1) (а) указ уряду.
4.2.1. Знання та навички викладача німецької та національної німецької
мови та культури.
Знання німецької мови, використання мови:
– високий рівень мови, принаймні С1, мовних навичок, міжкультурних комунікативних компетенцій; володіє німецькою мовою вільно,
впевнено, використовуючи культурологічний контекст;
– знає правила і реєстри розмовної та письмової сучасної німецької мови,
може ефективно використовувати їх у контексті викладання мови;
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має знання про варіації та регістри німецької мови, може вводити
їх;
– знає діалекти угорської мови, мовні навички використання їх німецькомовним населенням в Угорщині;
– знає синхронний фонетико-фонологічний, морфологічний, синтаксичний, семантичний та прагматичний стани мови, а також характеристики дискурсу та контексту;
– має знання поглибленого використання та викладання цільової
мови, правильно застосовувати до контексту своєї діяльності.
Міжкультурне посередництво в цільовій мові:
– знає іноземні і вітчизняні німецькі культури, їхню подібність, здатний до міжкультурної медіації та розвитку міжкультурної компетенції;
– типові духовні та художні культури німецькомовних культур, тенденції, форми вираження, твори мистецтва; ефективно застосовує
їх для розвитку мотивації учнів для вивчання мови;
– знає літературні твори, цільову/національну мову і культуру, публікує, критично інтерпретує публікації, присвячені літературним
і культурним течіям;
– знає матеріальну та інтелектуальну цінність культури німецькомовного населення у Карпатському басейні Угорщині;
– німецьку літературу, результати останніх досліджень з історії;
– здатний розвивати національні мовні навички учнів та їхню національність;
– розробляє, використовує та реалізує проекти, що формують національну ідентичність.
У сфері спеціалізованих наук, методологічних і фахових знань:
– знає лінгвістику, контрастивну лінгвістику, корпусну лінгвістику,
аналіз дискурсу та лінгвістичну прагматику;
– використовує їх у вивченні та викладанні мови;
– знає основи соціолінгвістики і психолінгвістики, здатний використовувати знання для вивчення та викладання мови;
– знає теорії та методику оволодіння першою, другою та ін. іноземними
мовами, результати емпіричних досліджень з теоретичних питань;
– шукає та дає відповіді на питання з методики мови; знайомий з
індивідуальними відмінностями у вивченні мови (мова, мотивація,
вік, мовна тривога, стилі навчання, стратегії);
– ознайомлений з дослідженнями німецької мови та літератури,
історією культури, мовою, літературою, етнографією, культурою та
історією національних меншин, результатами досліджень, їхньою
методологією;
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має базові знання, здатний аналізувати, порівнювати джерела і робити висновки; знає і використовує літературні та наукові праці,
необхідні для викладання предметів, які стосуються національних
меншин, знає адекватні джерела історії розселення;
– поінформований про європейську ситуацію у викладанні цільової
мови, щодо спеціалізованих досліджень, вимог до навчальних програм, методів і засобів навчання, навчальних посібників, альтернативних методичних підходів;
– поінформований про національність сусідніх країн, культуру,
історію, мову та літературу.
Планування навчального процесу:
– знає правову базу та вимоги до вивчення німецької мови та мови
національних меншин;
– може визначити знання та компетенції німецької мови, літератури
і культури; ознайомлений з підручниками, навчальними посібниками, допоміжними матеріалами, дидактичним інструментарієм,
освітніми технологіями викладання цільової мови;
– знає ресурси пошуку автентичних текстів та прийоми їхнього використання;
– здатний планувати свою педагогічну роботу за державним навчальним планом, навчальним планом школи та планом уроку;
– уміє визначати, конструювати, структурувати за логікою зміст уроку;
– навчальні матеріали, навчальні посібники, інформаційні ресурси
для учнів, носії знань та альтернативні методи навчання, відповідно
змісту та форми організування навчання;
– уміє співпрацювати з колегами та учнями в процесі планування;
критично аналізувати та вибирати інші навчальні ресурси (інформаційно-комунікаційні технології); адаптуватися до ситуації для
педагогічних та предметних цілей, мислити творчо, відображати і
рефлексивно оцінювати свою роботу.
У сфері навчання та оцінювання учнів:
– здатний навчати мові на основі здобутих навчально-методичних
знань, оцінювати ефективність методів навчання, впроваджувати
адекватні методи навчання та процедури організування роботи;
– знає і може перевірити сучасними методами знання для оцінювання
результатів та можливостей учнів; інформувати про різні варіанти
завдань, вміле їхнє використання;
– знає форми оцінювання, що задовільняють різним цілям;
– методи оформлення документів та їх оцінювання (наприклад, у вигляді портфоліо); контролює навички та розвиток самооцінки учнів;
– може враховувати диференціацію, індивідуалізацію під час оцінювання, заохочувати учнів до участі в оцінюванні власного розвитку;
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правильно вибирає методи оцінювання учнів згідно з навчальними
цілями;
– забезпечує можливості зворотного зв’язку.
Підтримка, організація та управління навчальним процесом:
– знає культурну та освітню особливості вивчення мови, трактування
соціальних впливів, індивідуальних потреб;
– здатний створювати педагогічні ситуації, які сприяють розумовому,
емоційному, соціальному і моральному розвитку учнів;
– знає зовнішнє (тип школи, методологічна концепція) або індивідуальне (мовна компетентність та мотивація учнів) вивчення мови,
педагогічні цілі та освітні стратегії їхнього досягнення, розроблення
та впровадження;
– різні процедури організування навчання;
– знає методи і засоби навчання та диференційовані форми роботи
(врахування віку, індивідуальності і групи застосування);
– знає стратегії відповідно до різних цілей, мотивації, диференціації, мислення учнів, вирішення проблем, методів та організаційних
форм, які допомагають підвищити оперативну сумісність вибору;
– вміють впроваджувати традиційне та інформаційне спілкування,
інструменти для ефективного та професійного використання цифрових навчальних матеріалів;
– здатний безперервно підтримувати інтерес і увагу для саморегулювання, визнання труднощів у навчанні;
– знає здібності та попередні знання учнів, щоб обрати необхідні методи вивчення мови, для саморегулювання;
– знає чинники, що впливають на ефективність/неефективність вивчення мови; вміє визначити та підтримати розроблення індивідуальних
стратегій навчання;
– здатний до характеристики помилок у словесному та письмовому
вираженні, їхнього діагностування і виправлення;
– здатний вчитися, заохочувати самоконтроль учнів;
– вміє мотивувати та допомагати обдарованим учням, розвивати таланти;
– вміє проводити уроки та позакласні й позашкільні заходи;
– підготовлений до життя у сучасному суспільстві, вміє включати
проблеми та приклади повсякденного життя у навчально-виховний
процес та відображати їх на цільовій мові;
– заохочує студентів до використання ІТ для вивчення мови;
– знає мову і може використовувати її як інструмент для особистісного
розвитку учнів, для поліпшення національної ідентичності, допомагає підготувати учнів до навчання протягом життя.
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У сфері професійного співробітництва та комунікації:
– уміє співпрацювати з учнями, з викладачами іноземної мови та іншими колегами-філологами, адміністрацією школи, з учнівським
урядом, батьками, установами та організаціями угорських німців;
– уміє співпрацювати з різними педагогічними закладами, державними навчальними закладами, які стосуються національних меншин,
німецькою мовою, ЗМІ, соціальними та громадськими організаціями.
Професійна відповідальність і саморозвиток:
– вміє посилатися на спеціальну літературу, що стосується професії
та певної теми дослідження;
– знаходити, переглядати, інтерпретувати, розробляти щляхи професійного розвитку, критично аналізує учнів класу та інші педагогічні
моменти, постійно лінгвістично оновлюється;
– здатний до самопізнання і особистісного розвитку, відкритий до
зворотного зв’язку;
– контролює власний вплив на інших, рефлексивно аналізує та постійно удосконалює професійні навички;
– бере участь у наукових дослідженнях, розробках та дослідженнях у
роботі школи, інтерпретує та застосовує результати у педагогічній
діяльності;
– відкритий до інновацій (підручники, тестування альтернативних
програм);
– активний у духовному, культурному житті німецької національності
Угорщини, бере участь в організації громадської діяльності в школі
та місцевих громадах.
4.2.2. Викладач німецької та національної німецької мови та культури
спеціалізується на:
Знання загальної підготовки 70–74 кредитів:
aa) базові професійні знання 20–24 кредити
– Розвиток мовних компетенцій: граматичні вправи; створення тексту
(усний і письмовий), вдумливе читання (письмове і аналіз почутого);
розвиток компетенцій; вид тексту, мінімум 6 кредитів.
– Знання німецькомовних країн: географія цільових країн, історичні,
політичні, соціальні, економічні аспекти, інституційна система, мінімум 2 кредити.
– Основи літературознавства: основні питання аналізу літературного
тексту; елементарні жанрові знання, основна термінологія, мінімум
4 кредити.
– Основна лінгвістика: лінгвістична термінологія, огляд методів обізнаності; мінімум 4 кредити.
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Базові знання національності: знання історії досліджень, німецька
мова в Угорщині; історія, матеріальна та інтелектуальна культура
угорської національності; політика, права громадян в Угорщині,
мінімум 4 кредити.
(ab) знання професійного основного матеріалу від 52 до 56 кредитів:
– Розвиток мовних компетенцій на основі змісту: культурний, комунікаційний і медіаграмотний; усвідомлення контрасту між цільовою
мовою та рідною мовою; практики перекладу; стильові прошарки,
типи тексту, вміст презентаційних методів на основі медіації, мінімум 8 кредитів.
– Культура та медіанаука: дослідження культури та засобів масової
інформації, основні напрями культури та медіанауки, мінімум 2
кредити.
– Літературні знання: огляд історії німецької літератури (епохи і основні тенденції розвитку, найважливіші творці та їхні твори); літературні жанри, інтерпретація тексту, аналіз тексту; література і медіа,
мінімум 14 кредити.
– Лінгвістичні знання: синхронний огляд системної мови (фонетикофонологічний аналіз, морфологічні, лексикологічні, синтаксичні,
лінгвістичні знання), мінімум 14 кредитів.
– Громадянство: мова (діалект) німців у Угорщині, використання мови;
матеріальна та інтелектуальна етнографія угорських німців; література німців Угорщини (після 1945 р.); дитяча та юнацька література, національне самоорганізування, національна установа, мінімум
12 кредитів.
– Методологічні основи дослідження: вступ до методології дослідження на цільовій мові; використання баз знань, проектів, мінімум
2 кредити.
– Знання про середню школу, індивідуальне навчання становить 45–50
кредитів.
– Літературознавство: нові тенденції в літературі, літературний аналіз
текстів; німецько-угорські літературні паралелі; історія літератури і
поглиблення теоретичних тенденцій, їхнє практичне застосування
в літературних текстах аналіз, мінімум 14 кредитів.
– Лінгвістичні знання: комплексна лінгвістика та прикладна лінгвістика (історія мови; психолінгвістика, контрастивна лінгвістика, соціолінгвістика; семантика, прагматика, лексикографія, граматика,
стилістика), мінімум 14 кредитів.
– Наукові знання меншин: ідентичність мовної культури (ідентичності національності); національні ЗМІ; національна політика; історія
німецьких угорців; німецька література в Карпатському басейні;
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знання національних особливостей, практичне застосування (знання
проекту та джерела); етнографія німців в Угорщині, комунікація на
основі проекту, мінімум 12 кредитів.
– Культурні та медіанаукові знання: сучасна культура та медіанаука,
теоретичне та їхнє практичне застосування (міжкультурність, інтермедіальність), мовні культури суспільства, мінімум 6 кредитів.
5. Викладач німецької мови та німецької мови і культури національних
меншин, методологія (предметно-педагогічні) знання:
– знає методологію викладання мови, методи викладання мови у класі,
текстові та типові завдання, різноманітні автентичні матеріали;
– має змогу свідомо, відповідно до вікових особливостей і потреб учнів
підбирати матеріал, відповідно до своїх знань, використовувати
ефективні, різноманітні дидактичні засоби на заняттях;
– знає навчальну програму та може використовувати її у позаурочній
діяльності;
– має змогу навчати мові учнів/студентів (навчальна програма, навчальний план, конспекти уроку, написання завдання, вимірювання,
оцінення), врахувуючи вік, мовні навички, індивідуальні здібності та
потреби розробляти та застосовувати навчальні програми та дидактичний інструментарій;
– знає можливості Інтернету, комп’ютера, вміє організувати пошук
нових інструментів;
– здатний до сучасних, мотивуючих інструментів ІКТ, ефективно використовувати, підтримувати і стежити за самостійним навчанням
студентів.
– має змогу поширювати цінності, соціальної та культурної неупередженості, толерантності у процесі викладання мови;
– заохочує учнів до самооцінення, критичного мислення, національної
поваги до особистості.
– має змогу свідомо підтримувати збереження та розвиток національної ідентичності;
– здатен спілкуватися іноземними мовами, вміє перекладати на мову
нацменшин;
– впроваджує міжкультурний підхід;
– знає і свідомо поважає різноманітні національні цінності, відкритий
до думки і цінностей інших культур;
– ураховує індивідуальні та групові цінності, дотримується мультикультуралізму;
– має змогу викладати мову національності та ознайомлений з культурою;
– учні можуть збільшити свій словниковий запас у більш вузькому
або більш широкому сенсі;
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відданий громадам, які зберігають німецьку мову, бере активну
участь у громадській діяльності національних меншин;
підготовлений до викладання іноземної мови та культури, здатний
керувати самонавчанням,
культивує матеріальну та нематеріальну культурну спадщину національності;
знає вимоги до дворівневого випускного іспиту, підготовки екзаменаційних завдань, тестування, перевірки, критерії якості для оцінення
іспитів;
знає загальноєвропейську нормативну базу та її застосування.

19. Освітня програма підготовки магістра
“Українська мова і культура та мова і культура
національних меншин” (Угорщина)
1. Магістерська програма: “ Вчитель української мови та мови і культури
та мови і культури національних меншин”.
2. Кваліфікаційний рівень у магістратурі та кваліфікації у дипломі:
– кваліфікація: вчитель української мови і культури та мови і культури
національних меншин;
– англійською мовою: Teacher of Ukrainian language and culture and
Ukrainian as a minority language and culture.
3. Галузь підготовки: гуманітарні науки
– час навчання: 12 семестрів.
Мета навчання – шкільна освіта та професійна підготовка дорослих; викладання української мови та літератури/культури, виконання педагогічних
завдань школи та педагогічних досліджень, методичних розробок для навчання вчителів; має змогу продовжити навчання у докторантурі.
4. Професійні знання та навички, які необхідно отримати
4.1. Стаття 3 (1) (b) – (c) указу уряду: знання, навички та знання, зазначені у Додатку 2.
4.2. Стаття 3 (1) (а) указу уряду.
4.2.1. Знання, уміння, навички вчителя української мови і культури та
мови і культури національних меншин
Знання української мови та використання мови:
– високий рівень мови, принаймні С1, можливість використовувати
з мовними навичками, міжкультурними комунікативними компетенціями;
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володіє українською мовою правильно, впевнено з використанням
культурологічного контексту;
– знає правила і реєстри розмовної та письмової української мови
того регіону, в якому перебуває, може ефективно використовувати
їх у контексті викладання мови;
– знає синхронний фонетико-фонологічний, морфологічний, синтаксичний, семантичний та прагматичний стан мови, а також характеристики дискурсу та контексту; має знання поглибленого використання та викладання цільової мови, правильно застосовує до
контексту своєї діяльності.
Міжкультурне посередництво в цільовій мові:
– знає українські культури, їхні особливості, здатний до міжкультурної
медіації та розвитку міжкультурної компетенції;
– знає мову меншин, їхні культурно-мистецькі течії, твори і форми
культур;
– приділяє особливу увагу сучасній українській літературі, включає
також елементи народної культури, ефективно застосовує їх для
розвитку мотивації учнів для вивчання мови;
– уміє аналізувати сучасні літературні твори, інші форми вираження
в культурі цільової мови, переглядати, критично та розумно інтерпретувати літературу з питань культурних тенденцій.
У сфері спеціалізованих наук, методологічних і фахових знань:
– знає лінгвістику, контрастивну лінгвістику, корпусну лінгвістику,
аналіз дискурсу та лінгвістичну прагматику; здатний використовувати їх у вивченні та викладанні мови;
– знає основи соціолінгвістики і психолінгвістики, використовує знання для вивчення та викладання мови;
– знає теорії та методику оволодіння першою, другою та ін. іноземними мовами, результати емпіричних досліджень з теоретичних
питань;
– шукає та надає відповіді на питання з методики мови;
– ознайомлений з індивідуальними відмінностями у вивченні мови
(мова, мотивація, вік, мовна тривога, стилі навчання, стратегії).
Планування педагогічного процесу:
– знає правову основу викладання української мови та мови національних меншин, ознайомлений з необхідними підручниками,
навчальними посібниками, допоміжними матеріалами, освітніми
технологіями, дидактичним інструментарієм;
– здатний планувати педагогічну роботу за державним навчальним
планом, навчальним планом школи, планом уроку;
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–

уміє визначати, конструювати, структурувати за логікою зміст заняття, навчальні матеріали, навчальні посібники, інформаційні ресурси для учнів, носії знань та альтернативні методи навчання, що
задовільняють змісту і формі організації заняття.
У сфері навчання та оцінювання учнів:
– здатний навчати мові на основі здобутих навчально-методичних
знань, оцінювати ефективність методів навчання, впроваджувати
адекватні методи навчання та процедури організування роботи;
– знає і може перевірити сучасними методами знання для оцінювання
результатів та можливостей учнів; інформувати про різні варіанти
завдань, вміле їхнє використання;
– знає форми оцінювання, відповідно до різних цілей;
– методи оформлення документів та їхнє оцінювання (наприклад, у
вигляді портфоліо);
– контролює навички та розвиток самооцінення учнів;
– може враховувати диференціацію, індивідуалізацію під час оцінювання, і заохочувати учнів до участі в оцінюванні власного розвитку;
– правильно вибирає методи оцінювання учнів згідно з навчальними
цілями;
– забезпечує можливості зворотного зв’язку.
Підтримка, організування та управління навчальним процесом:
– здатний безперервно підтримувати інтерес і увагу для саморегулювання, визнання труднощів у навчанні;
– знає чинники, що впливають на ефективність/неефективність вивчення мови;
– вміє визначити та підтримати індивідуальні стратегії навчання;
– аналізує помилки у словесному та письмовому вираженні, виправляє їх;
– здатний вчитися, заохочувати до самоконтролю;
– вміє мотивувати та допомагати обдарованим учням, розвивати таланти;
– проводить уроки та позакласні й позашкільні заходи;
– підготовлений до життя у сучасному суспільстві, вміє включати
проблеми та приклади повсякденного життя у навчально-виховний
процес та відображати їх на цільовій мові; заохочує студентів до використання ІТ для вивчення мови.
Професійна відповідальність і саморозвиток:
– послуговується спеціальною літературою, що пов’язана з професією
та певною темою дослідження;
– знаходить, переглядає, інтерпретує, розробляє шляхи професійного
розвитку, критично аналізує учнів класу та інші педагогічні враження, постійно лінгвістично оновлюється;
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здатний до самопізнання й особистісного розвитку, відкритий до
зворотного зв’язку;
– контролює свій вплив на оточуючих, рефлексивно аналізує та постійно удосконалює професійні навички;
– бере участь у наукових дослідженнях, розроблення та дослідженнях
у роботі школи, інтерпретує та застосовує результати у педагогічній
діяльності; відкритий до інновацій (підручники, тестування альтернативних програм);
– активно підтримує діяльність організацій національних меншин,
самодіяльних груп.
4.2.2. Викладач української мови та української мови і культури спеціалізується на:
a) базові професійні знання 24–32 кредити
– Навчальні дисципліни: базові знання з літератури (основні питання
аналізу тексту; елементарний жанр, основна термінологія, літературні школи); лінгвістики (у галузі навчання, типова термінологія,
огляд методів), історії філософії.
– Розвиток мовних компетенцій: граматичні вправи; створення тексту
(усне і письмове вираження), розуміння читання (написане і почуте),
розвиток компетенцій; види текстів.
– Знання України: географія країни, історичний, політичний, соціальний, економічнийаспекти, інституційна система.
– Міжкультурні знання: порівняльний огляд культури слов’янських
народів.
– Знання національності: національна політика в Угорщині, національні права українців тощо.
– Історія української національності в Угорщині і духовна культура.
б) знання професійного основного матеріалу: 80–90 кредитів
– Розвиток мовної компетенції на основі змісту: професійні знання
мови; цільова мова та усвідомлення змін у рідній мові, практики
перекладу, стильових жанрів, текстовий, контент-презентаційний
метод.
– Література: огляд літературної історії України (періоди та періодизація, основні тенденції розвитку, найвідоміші творці та їхні твори,
літературні жанри, інтерпретація тексту, аналіз тексту, література
та медіальність).
– Лінгвістичні знання: синхронний огляд системної мови (фонетикофонологічний аналіз, морфологічні, лексикологічні, синтаксичні,
лінгвістичні знання).
– Науково-методичні засади: вступ до наукового обрання методів на
цільовій мові; використання баз знань, проектів.
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Вивчення діафорій: їхній соціологічний склад, використання мови,
літератури, порівняльний аналіз культур.
– Народні звички, використання мови українців в Угорщині (соціолінгвістичні питання: білінгвізм, диглосія), національне самоорганізування, національні інститути, національна система освіти; українці
в Угорщині (література, наукове життя української діаспори).
– Розвиток лінгвістичної компетентності: поглиблення мовних навичок
на цільовій мові, орієнтація на термінологію предметів середньої
школи.
– Літературознавство: сучасні літературні тенденції, сучасний аналіз
літературних творів; українсько-угорські літературні паралелі, літературна історія, поглиблення теоретичних тенденцій, їхнє практичне
застосування в літературних текстах, аналіз.
– Лінгвістичні знання: прикладні лінгвістичні знання (психолінгвістика, контрастивна лінгвістика, соціолінгвістика, семантика, прагматика, лексикографія, граматика, стилістика, історія мови).
– Лінгвістичний і літературознавчий семінар: актуальні проблеми
мови, аналіз літературних питань.
– Наукові знання меншин: ідентичність мовної культури (національні
ідентичності, проекти ідентичності); національні ЗМІ; національна
політика.
5. Викладач української і культури та національної української мови та
культури, методологія (предметно-педагогічні) знання:
– Методика викладання мови (різні методи викладання мови, розвиток, цілі, характеристики, сучасні міжнародні тенденції і практика
в Угорщині).
– Теоретичні основи та практичні знання комунікативного мовного
навчання, мова перекладу, кроки для розвитку навичок.
– Вимірювання та оцінювання мовних навичок, шкільна оцінка, експертизи, рівні знання іноземної мови за загальноєвропейськими
вимогами.
– Вимоги до дворівневого випускного іспиту, підготовка екзаменаційних завдань, тестування, перевірка, критерії якості для іспитів.
– Цілі викладання мови та їхня реалізація: навчальні програми, навчальні плани, плани уроків, методологія; національний базовий
навчальний план для викладання іноземних мов, керівні принципи.
– Загальноєвропейська нормативна база та її застосування.
– Навчальні прийоми, методи, засоби, диференційовані форми праці
(індивідуальна робота, робота в команді, завдання проектів).
– Мова як інструмент викладання культури, міжкультурного спілкування;
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поняття міжкультурного викладання мови, шляхи його реалізації.
Роль підручника у викладанні мови, аспекти аналізу підручників.
Застосування різних навчальних засобів на уроці мови, мультимедійні навички викладання мови.
Визначення та розвиток компетентності вчителя мови; функції педагогічної діяльності; поняття лінгвістичної помилки, теоретичні
основи і практика виправлення помилок.
Основні стратегії та методики вивчення мови, основи викладання
мови.
Розроблення навчальної програми, проектна робота та персоналізована освіта.

20. Опис освітньої програми підготовки магістра
за спеціальністю “Переклад та інтерпретація”
(Словаччина, Університет Матея Бела,
філософський факультет)1
На філософському факультеті Університету Матея Бела у Банській Бистриці для магістрів розроблена навчальна програма “Французька (німецька, словацька, російська) мова і культура”. Програма має спеціальність
“переклад та інтерпретація” по кафедрі перекладознавства і перекладу.
(а) Назва навчальної спеціальності: переклад та інтерпретація (англійська назва “Translation Studies and Interpretation”);
(b) ступінь, на якій навчається на факультеті, стандартна тривалість
навчальних програм для цього ступен�����������������������������������
я����������������������������������
в університеті: �����������������
в����������������
ідповідно до ���
с��
истеми навчальних підрозділів, видана за рішенням Міністерства освіти СР
№ 2090/2002 станом на 16 грудня 2002 року, відділ навчання: переклад та
інтерпретація для магістра, 2 роки навчання.
Опис результатів навчання другого ступеня:
Випускник другого ступеня має глибокі теоретичні знання з кожної
дисципліни перекладу та інтерпретації, може порівнювати мови, культурні
та соціальні системи. Має високий рівень мови, яку вивчав, добре ознайомлений з мовними стилями: художнім, професійним, публіцистичним,
рекламним у письмовій чи усній формах. Відмінно контролює всі процеПереклад програми подано за джерелом: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBOR PREKLADATEĽSTVO
A TLMOČNÍCTVO. PDF. URL: https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/20135#detailstitle_mgr.
1
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дури, навички, вміння та стратегії художнього та професійного перекладу,
володіє синхронним перекладом. Має сформованим високий рівень мовної
компетенції як з рідної мови, так з іноземних мов, компетентності з перекладу та інтерпретації. Випускник засвоїв юридичну та економічну специфіку
перекладу, а також практику перекладу та інтерпретації.
(а) Теоретичні знання
Випускник кафедри перекладу та інтерпретації:
– використовує знання у сфері художнього перекладу, отримані з історії, культури, літератури для інтерпретації та аналізу літературних
творів з метою їхнього кращого розуміння в перекладацькій роботі;
– володіє знаннями компаративної лінгвістики, аналізує відмінності
між рідною та іноземною мовами, які розуміє як невідповідні системи;
– у спеціальних процедурах та стратегіях перекладу та інтерпретації
вирішує виявлені розбіжності у намірах, які диктує стандарт цільової
мови;
– здатний контролювати і використовувати описові, а також приписані методи,
– має змогу в інтерпретації використовувати психолінгвістичні знання з останніх досліджень (ретроспективні та перспективні методи,
новітні теорії функціонування типів пам’яті в інтерпретації, для
обробки одночасно розмови і прослуховування).
(b) Практичні навички та здібності
випускник кафедри перекладу та інтерпретації може:
– готувати тексти цілеспрямовано і за типом адресата;
– швидко та цілеспрямовано використовувати техніку маркування під
час контекстної інтерпретації;
– має сформований потенціал зберігати довгі уривки текстів для якісної інтерпретації;
– має змогу одночасно слухати і говорити, одночасно інтерпретувати
текст,
– вміє користуватися лексикографічними довідками,
– застосовує комп’ютерний переклад.
c) Додаткові знання, вміння та навички
випускник кафедри перекладу може:
– поширювати знання з найсучасніших дисциплін;
– 	��������������������������������������������������������������
працювати з���������������������������������������������������
якісними глосаріями та термінологічними базами даних;
– постійно розвивати потенціал пам’яті;
– покращити мовну культуру;
– розвивати гнучкість і швидкість вираження.
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Визначення головних знань
(а) Головні навчальні дисципліни:
“Історія літератури”, “Транслятологія – теорія мистецького перекладу”,
“Професійний переклад”, “Лаконічна інтерпретація”, “Синхронний
переклад”, дипломна робота (дослідження.)
Рекомендується, щоб знання з цих дисциплін становили принаймні
1/2 кредитів ECTS навчання програми другого ступеня. Знання мають бути
частиною змісту програми в цій галузі. Отже, навчальна програма охоплює
весь зміст навчання. Щонайменше 1/2 змісту навчальної програми (у 100%
кредити ECTS кафедри) має бути закладено в предмети відповідно до спеціальності навчання.
(b) Державна експертиза:
– захист дипломної роботи;
– перевірка перекладу та компетентності;
– усний іспит на ознайомлення зі змістом навчальної програми в галузі
перекладу.

21. Освітня програма підготовки магістра
“Англійська мова” (Чехія Карловий університет,
філософський факультет)1
Обов’язкові предмети професійного циклу першого року навчання
Вступ до англійської мови – 3 кредити
Це вступний мовний курс, який дає основи теоретичної лінгвістичної
освіти. Основне у навчанні: лінгвістична термінологія, поняття, взаємозв’язки
та рамки. У ньому обговорюють індивідуальні рівні мови та їхні підрозділи, поданий огляд основних мовних дисциплін, ознайомлюють студентів з
основами, історичним розвитком мов (особливо англійської), типологією
мов та різними варіантами мови.
Фонетика, фонологія англійської мови (І) – 2 кредити
Студенти ознайомлюються з основними поняттями сегментарної
фонетики та англійської фонології. Серія лекцій присвячена детальному
опису фонологічних та фонетичних аспектів окремих сегментів та їхніх
взаємозв’язків, а також має відношення до проблем асиміляції, елізії та
Переклад програми подано за джерелом:Univerzita Karlova. Studium, predmety. URL: https://
is.cuni.cz/studium /predmety/index.php?do=predmet&kod =O02103007
1
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зв’язування. Основними темами семінарів є практичні вправи з вимови та
фонематичної транскрипції.
Фонетика, фонологія англійської мови (ІІ) – 3 кредити
На основі отриманих знань сегментарної фонетики студенти вивчають
надсегментарні явища безперервного мовлення. Особливості розрізнення
наголошених та ненаголошених складів, наголос та характерні ознаки ритму.
Значну увагу приділяють також вивченню англійської інтонації. Навички
транскрипції ще більше поглиблюють, звертають увагу на основні відмінності між декількома основними наголосами англійської мови.
Морфологія англійської мови І – 2 кредити
Розглядають класифікацію слів за їхнім значенням та функцією, особливості аналізу іменників, прикметників, займенників, числівників та прислівників та їхніх морфологічних категорій. Акцентовано увагу на порівнянні
англійської та чеської граматичних систем.
Морфологія англійської мови ІІ – 4 кредити
Вивчають морфологію англійського дієслова, особливо категорії часу,
способу, роду і виду, значення та функції модальних дієслів та інших допоміжних дієслів, перехідних та неперехідних, морфологію неправильних
дієслів, значення та функції фразових дієслів, прийменників та сполучників.
Як і в першому семестрі, зосереджують увагу на порівнянні англійської та
чеської граматики.
Лексикологія англійської мови – 3 кредити
Вивчають лексику сучасної англійської мови. Словотворення і лексична
семантика. Крім того, студенти дізнаються про історичний розвиток англійської лексики. Курс також включає вступ до лексикографії.
Синтаксис англійської мови І – 2 кредити
Отримають основні знання щодо синтаксичних структур англійської
мови в простому реченні. Теми, охоплені курсом, включають типи речень,
основані на намірах комунікації та синтаксичних функціях, негативні, неповні речення та елементи речення. Студенти також ознайомлюються з системним консенсусом та відмінностями між чеською та англійською мовами.
Синтаксис англійської мови ІІ – 3 кредити
Теми курсу збігаються з темами курсу І. Основну увагу зосереджують
на синтаксичних явищах у межах головного та підрядного речень. Класифікація підрядних речень, синтаксичні функції невизначених форм дієслів,
порядок слів та структура речень. Англійські тексти аналізують та визначають чеські аналоги окремих конструкцій.
Вступ до літератури – 3 кредити
Мета курсу – охарактеризувати специфіку художньої літератури та
ознайомити студентів з основними літературними термінами та категоріями, які проілюстровані в текстах англо-американської літератури (байки,
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вірші, новели, оповідання та уривки з літературних творів), що є необхідною
умовою подальшого літературного аналізу та інтерпретації.
Історія Великобританії і США І – 1 кредит
Лекції з історії Британії з римських часів до ХХ століття. У хронологічному огляді особливий наголос зроблений на ключових періодах – середньовіччя, династії Тюдорів, громадянській війні та промисловій революції.
Історія Великобританії і США ІІ 2 кредити
Ознайомлення студентів з основними тенденціями та подіями американської історії, які мають важливе значення для розуміння розвитку
американської культури та цивілізації. Курс охоплює період двох століть:
колоніальний період, створення “нової нації’, що вивільнилася як з британських, так і з загальноєвропейських традицій. Виокремлена роль США
в сучасній світовій історії.
Англійська література – 2 кредити
Короткий огляд англійської літератури, починаючи від її зародження до створення роману, соціальні та історичні впливи, які сприяли його
розвитку. У зв’язку з обмеженим обсягом, він є надзвичайно вибірковим і
сфокусований на репрезентативних роботах та основних тенденціях різних
історичних періодів.
Англійська і британська література І – 3 кредити
Ознайомлення з канонічними творами британського романтизму і вікторіанського роману та розвиток умінь аналізу та інтерпретування текстів.
Вибір текстів ґрунтується на їхній репрезентативності відповідно до періоду,
але також враховані різноманітні теми та підходи.
Англійська і британська література ІІ – 4 кредити
Ознайомлення з культурною множинністю британської літератури
ХХ століття. Критичне обговорення на семінарах дає змогу не лише пошуковувати зв’язки з попередніми розвідками в окремих жанрах, але й
інтегрувати деякі основні стимули постмодерністської та постструктуралістичної теорії.
Американська література І – 2 кредити
Дослідження основних тенденцій американської літературної продукції
в її суспільно-історичних, культурних та філософських перетвореннях від
початку європейського поселення та контактів з корінними індійськими
культурами через поступове створення до кінця XIX століття полікультурної
американської нації.
Американська література ІІ – 3 кредити
Результати навчання. Отримання базової зорієнтованості в кількісно
найбільшій і водночас найбільш впливовій англофонній літературі, в якій
американська література розвивалася протягом ХХ століття. Головна увага
приділена основним напрямкам літературної творчості протягом століть
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(від сучасного реалізму – через модернізм – до постмодернізму), а також
виникненню усталених етнічних літератур, які стають частиною американської літератури.
Мовознавчий семінар І – 2 кредити
Перший семестр практичного мовного курсу на рівні����������������
advance��������
���������������
. Інтерактивна інструкція базується на підручнику, в якому описані всі мовні навички, граматичні структури та поданий словник. Уроки 1–4 доповнюють
автентичні записи та статті зі ЗМІ англомовних країн.
Мовознавчий семінар ІІ – 3 кредити
Другий семестр практичного мовного курсу на рівні����������������
���������������
advance��������
. Інтерактивна інструкція базується на підручнику, в якому описані всі мовні навички, граматичні структури та поданий словник. Уроки 5–8 доповнюють
автентичні записи та статті зі ЗМІ англомовних країн.
Спеціальний мовознавчий семінар ІІІ – 3 кредити
Третій семестр практичного мовного курсу на рівні������������������
�����������������
advance����������
. Інтерактивна інструкція базується на підручнику, в якому описані всі мовні навички, граматичні структури та поданий словник. Уроки 9–11 доповнюють
автентичні записи та статті зі ЗМІ англомовних країн.
Мовознавчий семінар ІV – 3 кредити
Ч�������������������������������������������������������������������
етвертий семестр практичного мовного курсу на рівні����������������
advance��������
���������������
. Інтерактивна інструкція базується на підручнику, в якому описані всі мовні навички, граматичні структури та поданий словник. Уроки 12–14 доповнюють
автентичні записи та статті зі ЗМІ англомовних країн.
Мовознавчий семінар V – 2 кредити
П’ятий семестр практичного мовного курсу на рівні������������������
advance����������
�����������������
. Інтерактивна інструкція базується на підручнику, в якому описані всі мовні навички, граматичні структури та поданий словник. Уроки 15–17 доповнюють
автентичні записи та статті зі ЗМІ англомовних країн.
Мовознавчий семінар VІ – 2 кредити
Заключний семестр практичного мовного курсу на рівні�������������
������������
advance�����
. Інтерактивна інструкція базується на підручнику, в якому описані всі мовні
навички, граматичні структури та поданий словник. Уроки 18–20 років доповнюють автентичні записи та статті зі ЗМІ англомовних країн.
Дидактика І – 1 кредит
Вступ до дидактики англійської мови. Поєднана теорія з безперервною
педагогічною практикою, тому дотримуються вимог до викладання уроків
англійської мови. Вивчають мову для проведення уроку, його структури,
організування роботи, взаємодії, явища моніторингу тощо. Оцінка залежить
від успішного виконання тестів та заповнення документів спостереження.
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Дидактика ІІ – 1 кредит
Зразки навчальних програм, оцінювання підручника, навчальні матеріали та посібники. Оцінка базується на проведенні мікровикладання для
студентів, підготовки картотеки дидактичних ігор для вивчення мови та
аналізу підручника.
Обов’язкові предмети професійного циклу другого року навчання
(14 кредитів)
Лінгвістика тексту І –2 кредити
Вступний курс лінгвістики тексту поєднує дві дисципліни, а саме: лінгвістику тексту у вузькому розумінні та стилістику. Студенти аналізують
мікротекстові зв’язки як граматичні, так і лексичні. Аналіз автентичних
текстів спрямований на визначення функціональних стилів.
Лінгвістика тексту ІІ – 3 кредити
Курс оснований на текстовій лінгвістиці I. Основну увагу приділено
прагматиці та дискурсному аналізу. Зроблений акцент на розмовній англійській мові (різні ситуації). Ознайомлення студентів зі стратегіями, якими
послуговуються доповідачі, щоб успішно висловити свій намір. Також обговорюють побудову діалогу та прагматичну презумпцію.
Переклад І – 2 кредити
Результати навчання. Метою курсу є зміцнення професійної компетентності майбутніх викладачів шляхом розвитку обов’язкових практичних
навичок у формі двостороннього перекладу вибраних текстів (або американський варіант).
Переклад ІІ – 2 кредити
Концепція семінарів з перекладу дає змогу типологічно зіставити англійську та чеську мови, що поглиблює усвідомлення системних відмінностей обох мов, атакож усвідомлення культурного контексту та естетичної
функції мовного спілкування.
Вибрані розділи з мовознавства – 2 кредити
Зміст цього курсу – зовнішній вимір лінгвістики. Англійську мову вивчають в соціально-психологічному контексті, а ще основи психолінгвістики,
соціолінгвістики (включаючи діалектологію) та практичну стилістику.
Дитяча література – 1 кредит
Огляд англійської інтенціональної, так і неінтенціональної літератури
для дітей та молоді, ознайомлення студентів з її жанровим та паралельно з
культурно-історичним та інтелектуальним розвитком. Хоча початки дитячої
літератури до XIX століття досліджені описово, інтерпретація класичних
творів останніх двох століть ґрунтується на знаннях студентів з дитячого
читання і може бути використана як матеріали для британських та американських досліджень.
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Дидактика літератури – 2 кредити
Використання літературних текстів у вивченні іноземних мов на всіх
мовних рівнях та в усіх типах шкіл. Наголошено на важливості автентичних текстів як мотивуючого чинника та принципів їхнього використання
у навчанні. На семінарі студенти дізнаються, як використовувати текст для
практичної вимови, граматики, словникового запасу, формувати сприйнятливі та продуктивні навички на практиці, отримати інформацію про
культуру чеської мови.
Дидактика англійської мови, компоненти системи мови – 3 кредити
Студенти отримують теоретичні та експериментальні знання, поєднані
з дидактичними навичками: аудіювання та розуміння читання, усне та писемне вираження. Вони працюють над поточними проектами Ради Європи, виправляють письмові заяви учнів. Навчання однолітків є невід’ємною
частиною курсу.
Дидактика англійської мови, викладання мовленнєвих навичок – 2 кредити
Студенти здобувають теоретичні та експериментальні знання, дидактичні навички, пов’язані з ефективним навчанням мовним навичкам: аудіювання та розуміння читання, усний та письмовий тексти. Вони працюють
з поточними проектами Ради Європи, виправляють письмові заяви учнів.
Освіта однолітків є невід’ємною частиною курсу.
Дидактика англійської мови, методи викладання І – 1 кредити
Мета курсу – ознайомити студентів з основними теоріями навчання, які
пов’язані з викладанням англійської мови. Аналіз обраних методів.
Дидактика англійської мови, методи викладання ІІ – 1 кредит
Поглиблення знань про найважливіші підходи та тенденції викладання
англійської мови. Критеріями аналізу є цілі заняття, виправлення помилок,
ролі вчителя та учня тощо.
Дидактика англійської мови, актуальні питання – 3 кредити
Розгляд актуальних питань викладання англійської мови: тестування,
змінні чинники, що впливають на успіх у навчанні, індивідуальні відмінності
та стратегії навчання, мотивація тощо.
Педагогічна практика у початковій школі – 4 кредити
Практика протягом чотирьох тижнів у початковій школі, де студентам
буде призначений наставник, який ознайомить із середовищем та роботою
школи. Під керівництвом наставника студенти завершують восьмигодинне
спостереження, яке аналізують та оцінюють за допомогою попередньо
підготовлених документів спостереження. Згодом, спираючись на вказівки
наставника, проводять у визначених класах 12 відкритих уроків. Кожен із
уроків оцінює наставник. Очікується, що студент максимально врахує конспекти та рекомендації наставника під час підготовки та проведення уроків.
Однією з вимог постійної професійної практики є ведення ретельного та
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детального обліку практики студентом у формі портфоліо, що містить декілька типів документів та матеріалів (наприклад: підготовка до роботи у
класі, опис професійних якостей, дидактичні ресурси). Метою даного курсу
є перетворення отриманих знань та досвіду в практику та подальший розвиток і поглиблення його шляхом дії та рефлексій.
Педагогічна практика у середній школі – 4 кредити
Педагогічна практика триває два тижні. Студенти працюють індивідуально або попарно під керівництвом досвідчених вчителів. Вони спостерігають за уроками англійської мови, проводять не менше 10 годин уроків та
беруть участь в інших шкільних заходах.
Предмети за вибором. Перший рік навчання (мінімум 7 кредитів)
Основи екології та екологічні проблеми – 4 кредити
Біотичні та абіотичні чинники навколишнього середовища, види речовин, енергетичний каскад, екосистема, поділ екосистеми, домінанти, ключові види, рівновага, екологічна ніша, конкуренція, стратегії, біоми світу,
адаптація до умов навколишнього середовища, порушення, екологічна
спадкоємність. Антропогенні ефекти, міграція та зміна видів, зменшення
біорізноманіття, забруднення, зміна клімату, відчуження від природи. Ста����
лий спосіб життя та розвитку, стратегії та документи уряду та нагляду. Може
бути включена як позаурочна тема до окремих предметів, відповідно галузі
навчання, історія екологічної освіти в Чехії, методи та засоби, екологічна
чутливість, діяльність на свіжому повітрі, вивчення досвіду.
Результати вивчення курсу. Метою курсу є надання основної інформації
про екологію, екологізм та екологічну освіту майбутнім викладачам (не
біологам), щоб вони були мотивовані та здатні викладати міжшкільну
екологічну освіту у своїх предметах та галузях.
Глобальна освіта в галузі охорони здоров’я та прав людини – 3 кредити
Історичний розвиток організмів – 0 кредитів
Еволюція людини – 0 кредитів
У вступній частині розглянуті порівняння антропології та приматології,
їх предмет вивчення та методологія, основні напрямки, положення людини
в природі, людина та примати. Теоретичні аспекти еволюції приматів та
їхня адаптація до конкретних напрямів еволюції гомінідів також є важливою
частиною курсу. Крім того, обговорюють основи таксономії приматів, біогеографії, екології, мавпи та їхнє значення для вивчення еволюції гомінідів,
а ще поведінку та соціальну структуру мавп зокрема. Поданий основний
огляд еволюції предків гомінідів, огляд еволюції безпосередніх предків
людей, австралопітів та детальний огляд еволюції роду Homo і виникнення
сучасної людини.
Результати вивчення курсу. Оволодіння основними знаннями про еволюцію людини та біологію і поведінку приматів.
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Культура ромів (циган) – 2 кредити
Основна інформація про історію, етнологію, ромську культуру. Курс
зосереджений на освіті дітей ромів.
Комп’ютерні технології (КТ)-1. Вступ до комп’ютерного навчання вчителів
(університетська база для навчальних напрямів середньої та початкової школи) –
0 кредитів
Місія КТ-1 Ознайомлення майбутнього вчителя з інформаційними технологіями. ������������������������������������������������������������
Б�����������������������������������������������������������
азов�������������������������������������������������������
а������������������������������������������������������
компетентність щодо ефективної роботи з інформаційними та сучасними інформаційними технологіями в університеті та водночас
створення умов для подальшого розвитку в цьому напрямку.
Мета курсу КТ – формування та систематизація навичок користувача,
необхідних для оволодіння комп’ютерним середовищем, набуття знань та
навичок для діяльності в галузі комп’ютерного обладнання та програмного
забезпечення, які необхідні для базового комп’ютерного спілкування та
роботи з прикладними програмами.
КТ-2. Комп’ютер, інформація та комунікація (університетська база для
навчальних напрямів середньої та початкової школи) – 0 кредитів
Місія курсу КТ 2 “Комп’ютер, інформація та комунікації” – сформувати
у студентів більш широку компетентність для ефективної роботи з інформацією та сучасними інформаційними технологіями під час навчання в
університеті та у шкільній практиці.
Результати навчання курсу. Мета курсу КТ-2 – поглибити знання та навички користувача, пов’язані з використанням персонального комп’ютера
та поширити його на процес пошуку, отримання та оброблення інформації.
Зміст курсу зорієнтований на оволодіння комп’ютерними програмами,
стандартними програмними продуктами для роботи з текстовими, числовими та графічними даними, функціями комп’ютерних мереж та використанням цих ресурсів при підготовці, підтримці чи реалізації документів
та заходів у роботі студента чи викладача.
КТ-3. Комп’ютер для творчої роботи вчителя (університетська база для
навчальних напрямів середньої та початкової школи) – 0 кредитів
Місія курсу КТ 3 – розвиток умінь студентів використовувати здобуті
знання та навички користувачів у роботі з комп’ютерами у власній творчій
діяльності, проявляти професійну творчість у створенні графічно орієнтованих дидактичних матеріалів та документів.
Результати навчання курсу. Мета курсу – поглиблення відповідних знань
та навичок у зв’язку з курсами КТ-1 та КТ-2, редагування та створення графічних даних у напрямку освоєння пристроїв або програм для роботи з
графікою, створення документів та подання інформації.
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КТ-4. Комунікація введення/виведення ПК – 0 кредитів
Зорієнтованість на практичних знаннях та навичках роботи зі стандартними периферійними пристроями для введення/виведення, такими
як принтери, миші, модеми, мережеві картки, вимірювальні та контрольні
шкільні комп’ютерні системи тощо. Зокрема, знання введення/виведення
щодо комп’ютерного простору, паралельного інтерфейсу LPT, послідовного
інтерфейсу COM, GAME port������������������������������������������
����������������������������������������������
, програмування таймера, переривання, програмовані схеми, перетворювачі A/D і D/A, робота модема, взаємозв’язок
з комп’ютером, структура ПК, включаючи налаштування програмного забезпечення тощо.
Курс складається з лекцій та наступних практичних занять (можна порівняти з практикумом).
Тіловиховання (зимовий/літній курс) – 0 кредитів
Іноземна мова І (професійна мова) – 2 кредити
Курс базується на граматичних та лексичних знаннях, які студенти вже
здобули у середній школі, та ще більше поглиблює їх. Увага зосереджена на
розвитку комунікативних навичок, а також на розумінні лексики та роботі
з загальними темами.
Іноземна мова ІІ (англійська основна) – 2 кредити
Курс базується на граматичних та лексичних знаннях, які студенти вже
здобули у середній школі, та ще більше поглиблює їх. Увага зосереджена на
розвитку комунікативних навичок, а також на розумінні лексики та роботі
з загальними темами.
Іноземна мова ІІІ (професійна мова) – 2 кредити
Тлумачення та практикування більш складних граматичних явищ, характерних для професійної мови. Обсяг лексики, який є загальним для
професійних текстів різних галузей, ще більше розширений. Студенти ознайомлюються з проблемами читання фахових текстів на основі перекладу
та аналізу спеціалізованих статей різної спрямованості.
Іноземна мова ІV – англійська (професійна мова) – 2 кредити
Тлумачення та практикування більш складних граматичних явищ, характерних для професійної мови. Обсяг лексики, який є загальним для
професійних текстів різних галузей, ще більше розширений. Студенти ознайомлюються з проблемами читання фахових текстів на основі перекладу
та аналізу спеціалізованих статей різної спрямованості.
Підготовка до інклюзивного навчання людей зі специфічними потребами –
2 кредити
Мета: зрозуміти проблему інклюзії та інклюзивної освіти; розуміти
психічні механізми гандикапу; змінити ставлення оточення до учасника
навчального процесу, щоб він/вона хотів і міг особисто сприяти управлінню
включенням та розвитком кожної дитини.
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Зміст курсу:
Використовувати курс електронного навчання “���������������������
����������������������
ODL: включно���������
”��������
, репрезентація практики та побудованих на ній завдань з використанням самотестів:
• огляд стану інклюзії (відеопослідовності), компетенцій, необхідних
для інклюзивної освіти, принципів інклюзії;
• практикувати уважне та неупереджене спостереження та опис реальності;
• інтерпретація теоретичної основи інклюзії (взаємовідносини між
людьми та навколишнім середовищем, їхнє значення та наслідки
для гандикапу, умови життя та історія особистості, зовнішня та
внутрішня ізоляція, самокомпенсаційні та регуляторні психологічні
механізми, дисоціація психіки);
• дефіцитна та компетентнісна концепція гандикапу, шлях від зовнішнього до внутрішнього спостерігача;
• умови життя та біографія, логіка розвитку;
• DCSCAT – замісна терапія спільної дії, зорієнтована на діалог, репрезентацію.
Обговорення студентами різних практик.
Теорія й історія мистецтвознавства – 4 кредити
Визначення основних світових культурних сфер у географічних та часових рамках, розуміння історичного контексту образотворчого мистецтва
та його контексту у доісторичний та античний періоди.
Вступ до політології – 2 кредити
Вступ до теорії та практики політології. Основні поняття та проблеми
політології та політики, без яких не можна зрозуміти та орієнтуватися у
сфері політики сучасного суспільства.
Вступ до соціології – 2 кредити
Основи соціології. Розвиток соціології, основні напрями. Соціологія та
природа. Соціологічна концепція культури. Особистість у соціологічній
перспективі. Соціальне життя. Соціальні структури та товариства. Нація
та етнічні групи. Розвиток компанії, модернізація.
Вступ до економіки – 2 кредити
Основи економіки. Огляд основних економічних тенденцій у розвинених країнах та Чехії. Вступ до мікро- та макроекономіки, ознайомллення з
основними проблемами світової економіки. Основи фінансової грамотності.
Предмети за вибором Другий рік навчання (мінімум 7 кредитів)
КТ-5. Комп�������������������������������������������������������������
’������������������������������������������������������������
ютерна підтримка навчання (університетська база для навчальних напрямів середньої та початкової школи)
Місія комп’ютерного навчання КТ-5 – це ознайомлення студентів з основними напрямами використання інформаційних технологій у навчанні,
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щоб сприяти пізнанню та розумінню реального освітнього потенціалу ІКТ
та підготувати студентів до професії вчителя.
Результати навчання. Мета курсу – отримання знань про значення та
функції комп’ютерних технологій у навчанні та діяльності, оволодіння основними підходами до використання програмних середовищ, оцінення їхньої специфіки та функціональних можливостей, розроблення процедур
для різних навчальних ситуацій. Курс базується на теоретико-методологічних та практичних питаннях, які пов’язані з можливістю використання
комп’ютерів у викладанні та інтеграції ІКТ в освіту, проектного викладання
з використанням ІКТ, розподіленого викладання та практичних репрезентацій використання ІКТ у навчанні та діяльності.
КТ-6. Авторські системи і засоби (університетська база для навчальних напрямів середньої та початкової школи) – 0 кредитів
Місія курсу КТ-6 – ознайомлення студентів з попередніми курсами,
мотивування творчо використовувати комп’ютер у своїй майбутній професії. Результати навчання. Мета курсу – отримання знань та навичок, які
необхідні для підготовки спектра різних видів дидактичних матеріалів та
діагностики навчання. Водночас метою є набуття мінімального практичного досвіду з підготування власних навчальних матеріалів на комп’ютері,
а у зв’язку з цим також огляд складності створення та якості доступних
навчальних програм. За змістом курс заснований на авторських ресурсах
для створення навчальних матеріалів, які не потребують спеціальних знань
з програмування. Студенти зможуть використовувати досвід у разі оброблення текстів та графіки, створювати презентації та прості веб-сторінки в
HTML. Використовуючи інструменти, студенти зможуть створювати програми, як у вигляді сторінок WWW, так і автономні комп’ютерні програми.
КТ-7. Управління шкільними комп’ютерними системами (університетська
база для навчальних напрямів середньої та початкової школи) – 0 кредитів
Мета курсу КТ-7 �����������������������������������������������
–����������������������������������������������
надання студентам базового розуміння інформаційних систем, які використовують у шкільному середовищі, формування
основних компетенцій для роботи в управлінні шкільними комп’ютерними
системами, створення необхідних умов для подальшого індивідуального
розвитку студентів, виявлення шкільних потреб у сфері інформаційних та
комп’ютерних систем після проведення реформи навчальної програми.
Частина курсу присвячена ознайомленню з поточною ситуацією у питанні координації інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у школі.
Тіло і тілесність – 1 кредит
Розуміння феноменологічного методу пізнання, вивчення текстів Гуссерля та Хайдеггера. Тілесність пояснюється переважно текстами Мерле-Понті
та Ф. Ніцше. Тіло – сома, саркс, пексис. Проблеми структури тіла, неявні та
явні значення мови тіла, феноменологія сприйняття, феноменологія розу-
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міння з позиції Гадама щодо тілесності. Концепція Паточки про тілесність,
догляд за тілом, догляд за душею, проблеми Арете, здоров’я вцілому.
Соціологія родини – 1 кредит
Понятття сім����������������������������������������������������������
’���������������������������������������������������������
ї в сучасних соціологічних теоріях з урахуванням історичних перетворень родинного інституту. В емпіричній частині курсу розглянуте становище сучасних чеських та європейських сімей. Неблагополучні
сім’ї та зв’язок між сім’ями та освітою у сучасному світі. На семінарах розглядатимемо літературу з окремих тем, що потребуватиме регулярної підготовки студентів.
Філософія освіти – 1 кредит
Освіта як ставлення до світу, до спільноти та до себе. Антропологічні
передумови виховання. Архетипи освіти. Дилеми та антиномія освіти в
сучасний та постмодерний час. Кризова освіта та роль освіти у подоланні
світової кризи. Авторитет та відповідальність у навчанні.
Історія філософії – 1 кредит
Роль свідомості в історії та історичності для розуміння коренів сьогодення.
Проблема початку історії. Філософські проблеми вітчизняної та європейської історії. Філософська проблема часу та часовості стосовно концепції
історичності. Августин Аврелій. Питання про значення історії та значення
історії Чехії.
Філософія людини – 1 кредит
Ознайомлення студентів з основними філософськими поняттями, обґрунтування, imago Dei a ego cogito. Можливість знання та спілкування між
різними культурами та цивілізаціями. Універсальність сучасної людини.
Релігієзнавство І – 2 кредити
Лекції аналізують тексти Біблії. Відомі такі комплекси традицій, як міф
про творення, Адам і Єва, Каїн і Авель, міф про Вавилонську вежу, міф про
потоп, Біблійні патріархи, Йосиф, конфігурація пророка і царя, Йов. Усі
теми інтерпретовані за їхнім антропологічним походженням.
Релігієзнавство ІІ – 0 кредитів
Ознайомлення студентів з різними текстовими рівнями Біблії та Нового
Завіту. Адам і Єва, Каїн і Авель, міф про Вавилонську вежу, міф про потоп,
Біблійні патріархи, Йосиф, роль пророків, Іова та Еклезіяста (Проповідника). Усі теми інтерпретовані за їхнім антропологічним походженням.
Людина у Новому Завіті, Синоптичному Євангелії. Св. Іоан, Св. Павло. Послання Джеймса. Повторне послання та загальні послання.
Вибрані проблеми з європейського соціально-політичного мислення – 1 кредит
Результати навчання. Основні питання з історії європейського суспільнополітичного теоретичного мислення від античності до XVIII���������������
��������������������
століття. Мислителі, які мали найбільший вплив свого часу та вплинули на філософську
думку наступних періодів. Читання текстів.
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Демократія та конституційність – 1 кредит
Основні теоретичні, методологічні та практичні питання демократії. Порівняльний аналіз Конституції Чехії з іншими інституціями в історії країни
та сьогодення. Обговорення розвитку прав і свобод людини/громадянина.
Теоретичні та педагогічні питання виховання конституційності.
Соціологія освіти і соціальна патологія – 1 кредит
Основні шляхи аналітичного соціологічного підходу до проблем соціалізації, освіти та виховання, чинники їхнього взаємного зв’язку. Критичні
моменти процесу соціалізації. Предмет соціології освіти та її розвиток,
основні напрями. Орієнтація та методи дослідження. Формування особистості в соціологічній перспективі. Орієнтація на відношення та методи
дослідження. Демографічні чинники освіти. Культура та соціалізація.
Філософія мови (для основної чеської мови) – 2 кредити
Основи конституції філософії мови. Контекст філософії мови, лінгвістика. Мовна антропологія, загальна семантика та переклад. Філософія та
поняття, пов’язані з проблемою мови: розгляд понять та висловлювань,
аналіз мовних форм. Л. Валла, аналітична філософія, мова Вітгенштейна
та її традиції. Г. Віко мовна прив’язка/історичность. Дж. Гаман. Людина
як істота, яка завойовує свої позиції серед інших істот через мову (мова як
основа антропології). Дж.Гердер, У. фон Гумбольдт, У. Вундт, Е. Кассірер:
другий світ у мові. Ф. Ніцше. Джерела сприйняття мови, намагання зробити
мову зрозумілою. Віденська гурткова мова як система символів, структуралізм, звичайна мова, мова щоденного вжитку (філософія мови), значення
контексту теорії мовлення, комунікативна поведінка, умови можливого
розуміння. Габермас, промова Арендта як смислова артикуляція розуміння
буття у світі та мовлення як оселі буття. Герменевтика Хайдеггера. Список
рекомендованої літератури.
Сучасний проект (університетська база) – 2 кредити
Три основи сучасності: предметна самостійність, авторитет розуму, вимір майбутнього та їхнє коріння, давнє, єврейсько-християнське та коріння
Просвітництва. Дві основні лінії як думки про сучасність, що випливають
із цих коренів. Зорієнтованість на розвиток цих ліній у ХХ столітті та їхній сучасний результат. Засновники та послідовники “критичної теорії”
(франкфуртські школи) : Адорно, Хоркгеймер, Фромм, Маркуз, Бенджаміа,
Хабермас, Гоннет, Джеймсон, Цизек. Розгляд сучасної постмодерної критики окремих основ модернізму та підводних каменів цієї критики перед
сучасними цивілізаційними та екологічними загрозами. Дослідження походження, еволюції та значення сучасності; з’ясування взаємозв’язків між
сучасним та міфічним, “сучасним” уявленням про світ і людину; недоліки
міфічного розуміння світу та недоліки сучасності. Характеристика основних
значень міфу. Міф як цілісна модель реальності, зв’язок міфу та сучасності,
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розуміння революції в міфі, яку здійснив модернізм в ХХ столітті (наприклад, у нацизмі). Аналіз міфічних та художніх зразків (архетипи), які сприяли створенню основ сучасності. Прометей, Одіссей та Фауст.
Образ людини в грецькій міфології – 0
Англійська мова, перший рік навчання:
Британські/американські дослідження І – 1 кредит
Ознайомлення студентів з важливими британськими інститутами та
актуальними соціокультурними проблемами британського суспільства,
такими як культурне й етнічне різноманіття, формування регіональної та
національної ідентичності, питання освіти. Особлива увага приділяється
ролі мови у розвитку культури.
Британські/американські дослідження ІІ – 2 кредити
Американське життя: історія, географічна специфіка, модель уряду,
правова та освітня системи. Акцентування на культурології, аналізі американського суспільства як моделі співіснування різних етносів та різних культурних анклавів. Прослуховування вибраних політичних та інших публічних
виступів, перегляд відеозаписів, які стосуються питань курсу.
Літературознавчі інтерпретації І – 2 кредити
Читання та аналіз текстів англійської короткої прози. Зазвичай це твори
сучасних авторів. Аналіз текстів базується як на традиційних критичних підходах, так і на сучасних (більш прагматичних), які спрямовані на розвиток
критичного мислення та мовних навичок студентів.
Літературознавчі інтерпретації ІІ – 2 кредити
Мета курсу – розвинути у студентів вміння інтерпретувати та оцінювати
тексти, збагачувати свої знання з критичного та теоретичного підходів до
вивчення літератури. Аналіз вибраних текстів задля розвитку власних інтерпретативних здібностей. Аналізування свого читання та використання
отриманих знань у разі викладання літератури.
Письмо І – 2 кредити
Вступ до вивчення композиції. Самостійний аналіз та написання тез, есе.
Різні способи побудови виразів: порівняння та протиставлення, причини
та наслідки, звертання. Написання нарисів та статей, розроблення різних
вправ, зорієнтованих на структуру речень, зв’язок та вибір слів.
Письмо ІІ – 2 кредити
Продовження курсу “Письмо I”. Діяльність студентів на семінарах та
виконанні домашніх завдань ґрунтується на засвоєних методах, проте рівень
робіт має бути вищим: структура нарисів та статей, аргументованість. Ознайомлення з методами творчого письма (вірші та короткі прозові форми).
Зміст та інтегроване вивчення мови I – 2 кредити
Інтегроване викладання предметів (немовних) іноземною мовою: викладання математики англійською мовою – це курс, спрямований на підвищен-
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ня рівня майстерності майбутніх учителів та підготовка їх до методичного
інтегрованого викладання. Мовна пропедевтика та лексика.
Зміст та інтегроване вивчення мови IІ – 2 кредити
Інтеграція немовних курсів іноземною мовою (CLIL): викладання математики англійською мовою – це курс, який спрямований на підвищення
кваліфікації майбутніх учителів. Мовна пропедевтика та лексика. Основна
мета – підготовка студентів до методики інтегрованого навчання.
Англійська мова. Другий курс
Сучасна англійська література I – 2 кредити
Читання та аналіз текстів провідних британських письменників (Мартін
Еміс, Ян Мак’юан, Джуліан Барнс, Грехем Свіфт, Джанетта Вінтерсон, Салман Рушді, Казуо Ішігуро, А. С. Байтт, Джон Банвіл). Сучасні літературні
теорії. Вимога до кредиту: есе (1000 слів).
Сучасна англійська література IІ – 2 кредити
Читанні та аналіз текстів провідних британських письменників (Мартін Еміс, Ян Мак’юан, Джуліан Барнс, Грехем Свіфт, Джанетта Вінтерсон,
Салман Рушді, Казуо Ішігуро, А. С. Байтт, Джон Банвіл). Сучасні літературні теорії. Вимоги до кредиту: регулярна та активна участь у семінарах +
репрезентація вибраного роману.
Американські дослідження (Writing) I – 2 кредити
Курс призначений для студентів, що готуються до написання дипломних
робіт. Студенти працюють з різними типами текстів, прийомів та методів
письма. Під час засвоєння курсу також коротко аналізують роботи студентів (короткі розповіді та вірші) та методи використання письма на уроках
чеської мови. Регулярно виконують домашні завдання, практикують вивчені
прийоми. Вимоги до кредиту: підсумкова семінарська робота (1 000 слів).
Американські дослідження (Writing) IІ – 2 кредити
Студенти пишуть магістерські дисертації на кафедрі англійської мови.
Їхній зміст полягає в аналізі та практикуванні ефективних прийомів письма, а також елементів академічного письма, таких як нотатки, примітки,
бібліографія тощо. Кредит уміщує регулярні самостійні роботи в домашніх
умовах та коротку статтю.
Дидактичний семінар (за вибором) – 2 кредити
Результати навчання. Глибокі знання та вміння студентів у тих галузях
викладання іноземної мови, які зазвичай зумовлюють у них труднощі, наприклад: мотивація учнів, використання методів навчання, проведення
різних типів занять, досягнення мети уроку. Студенти вдосконалюють свою
здатність до педагогічної рефлексії та збагачують знання щодо ефективної
навчальної діяльності.
Дидактичний семінар (за вибором) – 2 кредити
Поглиблення знань та навичок студентів у специфічних галузях викладання англійської мови, таких як тестування, самооцінка, творче письмо,
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використання відео та навчання у реальному житті. Оцінення оптимальних
підходів до викладання, дослідницькі дії та вдосконалення дидактичних навичок шляхом мікронавчання.
Дипломний лінгвістичний семінар І – 2 кредити
Студенти отримують лінгвістично орієнтований простір для більш детальної дискусії та глибшого аналізу спеціальних тем, відповідно до їхніх
наукових намірів. Застосовування міждисциплінарних аспектів, спрямування студентів на всебічний аналіз текстів.
Дипломний лінгвістичний семінар ІІ – 2 кредити
Мета семінару показати, яким чином лінгвістичні дослідження можуть
бути використані для опису окремих мовних стилів та варіантів. Студенти
вивчають метод стилістичного аналізу; розглядають лексичні, синтаксичні
та семантичні ознаки стилів та порівнюють зразки з різних функціональних
стилів. Зважаючи на потреби окремих студентів, теми дипломних робіт
можуть бути включені до програми семінару.
Дипломний літературознавчний семінар І – 2 кредити
Цей факультативний курс призначений насамперед для студентів, котрі
готують дипломні роботи з галузі англофонної літератури. Основний зміст
курсу – ознайомлення з організуванням, розміщенням та технікою написання наукових робіт. Аналіз та інтерпретація обраних сучасних літературних
текстів проілюструють різноманітність можливих підходів.
Дипломний літературознавчний семінар І – 2 кредити
Факультативний курс забезпечує студентам загальну дискусію про конкретні, часткові проблеми, які виникають у разі написання дипломних робіт.
Спеціальний семінар з професійного мовлення І – 2 кредити
Факультативний курс проводять у сьомому семестрі, він охоплює як мовні, так і культурологічні проблеми. Автентичні тексти та записи, отримані
з засобів масової інформації англомовних країн та вибрані з професійних
публікацій про британське життя та культуру, обговорюють з точки зору
мови та змісту. Тематично матеріали пов’язані з сучасним британським
суспільством.
Спеціальний семінар з професійного мовлення ІІ – 2 кредити
Факультативний курс проводять у восьмому семестрі, він охоплює як
мовні, так і культурологічні проблеми. Автентичні тексти та записи, отримані з засобів масової інформації англомовних країн та вибрані з професійних
публікацій про британське життя та культуру, обговорюють з точки зору
мови та змісту. Тематично матеріали пов’язані з сучасним британським
суспільством.
Спеціальний семінар з професійного мовлення ІІІ – 2 кредити
Факультативний курс проводять у дев’ятому семестрі, розглядають як
мовні, так і культурологічні проблеми. Автентичні тексти та записи, отрима-
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ні з засобів масової інформації англомовних країн та вибрані з професійних
публікацій про британське життя та культуру, обговорюють з точки зору
мови та змісту. Тематично матеріали пов’язані з початковою та середньою
освітою та актуальними питаннями освіти у Великобританії та Чехії.
Спеціальний семінар з професійного мовлення ІV – 2 кредити
Факультативний курс проводять у десятому семестрі, він стосується
як мовної, так і культурної проблематики. Автентичні тексти та записи,
отримані з засобів масової інформації англомовних країн та вибрані з професійних публікацій про британське життя та культуру, обговорюють з
точки зору мови та змісту. Тематично матеріали пов’язані з вищою освітою
та актуальними питаннями освіти у Великобританії та Чехії загалом.
Сучасна драма І – 2 кредити
Мета курсу – ознайомлення студентів з розвитком сучасної британської
драматургії перших десятиліть XX століття (GBShaw) та ірландської драми
(JMSynge, S.O’Casey), шляхом експериментального та ангажованого театру
1930-х років до його розвитку після Другої світової війни. Війна (“Сердиті
юнаки”), соціальна критика британської драми 1960–1990 років, феміністична та “крута” драма.
Психолінгвістика ІІ – 2 кредити
Вирішення проблеми мовного продукту та розуміння мови, ментальної
лексики та ментальної граматики, комп’ютерне моделювання нейронних
мереж. Умовивід, метафори, неоднозначності та помилки в мовленні.
Гендерні питання в сучасній літературі I – 2 кредити
Ознайомлення студентів з деякими ідеями та дискусіями, які мають відношення до поняття “гендер”. Гендер у широкому культурному контексті.
Гендерна концепція з точки зору літератури, починаючи з роботи та впливу так званої “першої хвилі” феміністичної критики. Значення творчості
Вірджинії Вулф.
Гендерні питання в сучасній літературі II – 2 кредити
Заохочення студентів до застосовання знань і досвіду, отриманих при
вивченні гендерних теорій у літературних текстах. Ознайомлення з найважливішими творами авторок-жінок та використання теоретичних підходів до
інтерпретації вивчених текстів. Жіноча література XX століття, відображення
проблеми гендерних питань.
Література в класі EFL. Література у навчанні англійської мови – 2 кредити
анотації немає
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22. Освітня програма підготовки магістра
“Вчитель середньої школи, англійська мова”
за 2018/19; 2019/20 н. р. (Чехія, Карловий університет,
педагогічний факультет)1
На педагогічному факультеті Карлового університету з 2017р. діє магістерська програма підготовки вчителя середньої школи зі спеціалізацією
англійська мова.
Обов’язкові предмети першого року навчання (10 кредитів)
Чеська мова – 2 кредити
Мета: випускник курсу здатний застосувати отримані знання в навчальному процесі. Він розуміє, що чеська мова як засіб спілкування та рідна
мова учнів відіграє важливу роль під час навчання учнів. Поглиблює власні
та комунікативні навички учнів з точки зору використання рідної мови як
засобу спілкування.
Зміст:
Проблеми сучасної чеської мови. Літературна на та нелітературна мова в
школі. Термінологія, інтернаціоналізми, іноземні слова. Чеська мова та мова
комп’ютера, текст іноземної мови як навчальний матеріал, типологічні відмінності мов. Мовлення вчителя, діалог на уроках, мовленнєві стратегії вчителя. Стилістична характеристика письмових помилок у практиці вчителя.
Міждисциплінарні відносини чеської мови, спілкування зі ЗМІ, медіаосвіта.
Мовні посібники. Побудова чеського тексту, засоби згуртованості та узгодженості тексту, мовні характеристики підручника. Прагматична концепція
мовної комунікації, неявне вираження та невербальне спілкування, шум у
спілкуванні та способи усунення його. Стандарт вимови.
Загальні вимоги до випробувань:
Іспит, який проводять у межсесійний період, дає змогу перевірити
знання з фонології, морфології, словотворення, словникового запасу, основ
стилістики та загальної мови навчання в діапазоні програми основної та середньої школи. Студенти, які мають кваліфікацію з іноземної мови, здають
іспит з основ чеської фонетики та фонології.
Вимоги до іспиту:
Іспит складається з двох частин:
1) письмова частина: коректура тексту, максимальна кількість допущених помилок: 4;
Переклад програми подано за джерелом: Univerzita Karlova CZ. URL: https://is.cuni.cz/
studium/predmety/ index.php?do =predmet&kod=O02103007
1
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2) усна частина (після успішного виконання письмової частини):
інтерв����������������������������������������������������������
’���������������������������������������������������������
ю, яке проводять літературною чеською мовою на одну з доданих тем.
Тематичні схеми для тестування
1. Літературна на та нелітературна мова в школі, мовна освіта.
Як ви бачите використання літературної чеської мови в школі вчителями
та учнями? З якими нелітературними висловлюваннями вчитель може стикнутись на уроці? Як ви будете реагувати на вульгаризми у виступах учнів? Чи
доцільно розвивати комунікативні компетентності учнів з предмета, який ви
будете викладати? Якщо так, то яким чином? Чи важливо розвивати грамотне
мовлення учнів? Якщо так, то на які аспекти ви звернете особливу увагу? Чи
доцільно, щоб учні у своїх шкільних зошитах дотримувалися мовного стандарту та кодифікації орфографії? Чи правильно виправляти орфографічні
помилки у письмових роботах учнів? Розкажіть, які відхилення від звичайної
структури речень наявні у вашому мовленні. Чи доцільно у вашій майбутній
навчальній практиці спробувати усунути ці явища?
2. Термінологія, іноземні слова, інтернаціоналізми в ваших предметах.
Наскільки важливо використовувати термінологію при викладанні вашого
предмета? Чи краще працювати з термінами іноземної мови чи їхніми чеськими еквівалентами? Як учні можуть ознайомитися з термінологією вашого
курсу? Чи корисно інколи ознайомлювати учнів із походженням чеських
термінів? Якщо так, то за яких обставин? Чи корисно за певних обставин
ознайомити учнів з історією термінології галузі, яку ви викладаєте? Якщо
так, коротко поясніть. Чи правильно використовувати на уроках іноземні
та міжнародні слова? Якщо так, за яких обставин?
3. Чеська мова як навчальний інструмент, чеська мова та мова комп’ютера,
текст іноземної мови як навчальний матеріал, типологічні мовні відмінності.
Чи потрібно адаптувати мову вчителя до особливостей учнів? Якщо так,
то наведіть приклади. Можна припустити, що найближчим часом кількість учнів інших національностей буде продовжувати зростати у чеських
школах. Чи доцільно вчителю адаптувати своє мовлення до рівня учнів?
Чи необхідно адаптувати мовний матеріал, використований у навчальному
процесі (наприклад, статті, завантажені з Інтернету)? Як вчитель може працювати з текстами іноземної мови на уроках? Чи може вчитель іноземної
мови використовувати порівняння з чеської мови на уроках? Які ви знаєте
типи мов за структурою та які основні їхні ознаки? Продемонструйте на
конкретному прикладі, як вчитель може використовувати мовні навички у
навчанні іноземних мов.
4. Характеристика мовлення вчителя, переключення коду, діалог на
уроках, мовленнєві стратегії вчителя.
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На ваш погляд, чи має бути викладання більше діалогом чи монологом
вчителя? Поясніть та наведіть приклади. Які виникають труднощі та які
переваги спілкування з адресатом щодо сприйняття та розуміння? За допомогою яких мовленнєвих стратегій вчитель може зробити учня активним?
Які особливості заданого питання з точки зору форми, змісту та контексту?
Поясніть, якому способу звернення до учнів ви віддасте перевагу у викладацькій практиці. Чи використовує вчитель однаковий код мови не тільки
на уроках, але й у кожному спілкуванні з учнем, незалежно від місця та часу?
Чи можливо, щоб учитель міняв форму своїх виступів у класі або поза ним
залежно від формальності навколишнього середовища? Опишіть, як би ви
звітували батькам про неприємні речі, навчання та поведінку їхньої дитини.
Обґрунтуйте обрану комунікаційну стратегію.
5. Письмові утворення в практиці вчителя – стилістична характеристика.
Чи оціните ви правильно добре структуровану побудову письмового
тексту? Оцінки за письмові роботи учнів стають все більш поширеними в
сучасній навчальній практиці. Як ви оцінюєте роботу учнів, що повина уміщувати оцінка? Які методи стилю ви би використали? Наскільки важливим
може бути шкільний журнал для учнів?
6. Міждисциплінарні з’вязки чеської мови, спілкування у ЗМІ та медіаосвіта.
Ви вважаєте, що теоретичні знання, здобуті при вивченні чеської мови
(крім орфографії), будуть корисними у вашій галузі? Які і чому? Ви вважаєте, що мова ЗМІ є специфічною для мови немедіа-комунікації? Якщо
так, то в чому різниця? Чи потрібно учням вивчати мову засобів масової
інформації? Чи доцільно на уроках використовувати науково-популярні
статті у ЗМІ? Яку форму роботи з цікавою тематикою у пресі (радіо, телебаченні) ви обрали б?
7. Підручники з мови, посібники.
За якими підручниками ви працюєте? Яку інформацію ви можете знайти в кожному з них? Що, на вашу думку, має бути невід’ємною частиною
бібліотеки кожного носія мови? Чим відрізняється кодифікація мови від
посібника з мови, що не кодифікується?
8. Побудова тексту чеською мовою, засоби поєднання та узгодженості
тексту, мовні характеристики підручника.
Якими мовними засобами ви досягаєте злагодженості тексту за змістом
та мовою? Які процедури потрібні для створення чіткого і цілісного тексту?
Що порушує узгодженість тексту та як цього можна уникнути? Як побудовані тексти в підручниках з вашого предмету? Який стиль тут переважає
і які його основні мовні характеристики? Чому автори підручника обрали
певний стиль?
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9. Прагматична концепція мовної комунікації, неявне вираження та
невербальне спілкування, шум у спілкуванні та способи поводження з ним.
Як особистість оратора та особистість одержувача інформації впливають
на спілкування? Як змінюється наше мовлення залежно від ситуації, в якій
ми перебуваємо? Які словесні та невербальні засоби розвивають/зменшують
конфлікт? Які стратегії ми обираємо для досягнення своєї мети у спілкуванні? Що загрожує успіху в спілкуванні? Як ми розпізнаємо наміри нашого
партнера зі спілкування?
10. Стандарт вимови.
Які найпоширеніші помилки припускають при вимові чеських голосних? Чому це так і як це виправити? Які найпоширеніші порушення зустрічаємо при вимові чеських приголосних? Чому це так і як це виправити?
Які проблеми можуть виникнути при вимові іноземних слів чеською мовою
і чому? Чи можуть помилки вимови перешкоджати розумінню значення
слів, тексту? У яких випадках? Як розставлення наголосів може змінити
значення слів? Продемонструйте на прикладі. Чи важливо дотримуватися
інтонаційної схеми речення? Як учитель, професійний оратор, може зберегти свій голос?
Основи психології – 2
Анотація: метою курсу головне є набуття основних категорій загальної
психології та зорієнтованості в основних поняттях психології особистості
(концепції детермінації розвитку, чинники психологічного розвитку, характеристики окремих пізнавальних, емоційних, добровільних процесів і
станів). Структура, динаміка та основна типологія особистості.
Вступ до філософського дискурсу І та вступ до філософського дискурсу ІІ – 2
Ознаки філософського мислення, стосунок філософії до міфології, релігії, мистецтва та науки. Онтологічна, менталістична та лінгвістична парадигма у філософії. Філософська картина світу в перетвореннях думки. Істина як
філософська проблема. Методи істинного знання. Пошуки універсальності
людини в сучасній філософії. Зв’язок з мовою. Висловлювання та мислення.
Філософія педагогічної галузі (І, ІІ)
Вивчення основних тем філософського мислення, наприклад, буття,
явища дедукція/індукція, субстанціональне мислення та історичне мислення, а також відношення філософії до міфу, релігії, точних наук. Розглядає
проблеми антропологічної та еволюційної онтології. У першому семестрі
вивчають теми античної філософії, у другому – сучасної філософії, від Бекона
до Ніцше. Критичний раціоналізм.
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Обов’язкові предмети другого року навчання (24 кредити)
Основи педагогіки та соціальної психології – 2 кредити
Анотація: головно студенти вивчають основи психології та поглиблюють
знання у галузі освітньої та соціальної психології. Ці дисципліни є важливою частиною професії викладача. Майбутні вчителі отримують необхідну
психологічну основу для застосування педагогічних та дидактичних навичок
у своїй діяльності.
Загальна теорія та історія педагогіки – 5 кредитів
Результати навчання. Ознайомлення студентів з проблемами характеру та функціями навчання, з проблемами шкільної освіти та з розвитком
педагогічного мислення.
Загальна дидактика – 3 кредити
Зміст курсу: структура навчального процесу. Роль цілей у навчальному
процесі. Взаємодія учнів та вчителів у навчанні. Процес виховання у навчанні. Діяльність учнів під час навчання. Досвід та діяльнісна спрямованість навчання, проблемне навчання. Організаційні форми навчання та їхня
класифікація. Групове та кооперативне навчання. Інноваційна концепція.
Методи навчання. Оцінення мікронавчання. Вчитель, професія вчителя,
підготовка до уроку.
Основи соціальної педагогіки – 2 кредити
Анотація: ознайомлення студентів із сучасними концепціями соціальної педагогіки в Чехії та за кордоном. Аналіз різних поглядів на проблему
освіти, особливо у соціальному контексті. Соціальна освіта, педагогіка навколишнього середовища, проблеми соціальних відхилень, робота з групами ризику та соціально незахищеними групами. Персоналії соціальної
педагогіки, аналіз їхньої соціальної та просвітницької діяльності, її вплив на
соціальну роботу сьогодні. Методи і прийоми вивчення питань дисципліни.
Педагогіка і психологія школи – 4 кредити
Результати навчання. Загальні передумови для роботи за професією
вчителя, педагогічна теорія в умовах чеської шкільної системи та тенденції
освітньої політики ЄС. Результати навчання у шкільному закладі. Курс
орієнтує студентів на практику в загальноосвітній школі, організаційній та
адміністративній діяльності вчителя.
Психолого-педагогічна практика – 5кредитів
Під час проходження психолого-педагогічної практики в школі студенти
повинні ознайомитися з особливостями навчання, ходом навчального процесу, функціонуванням школи, професією вчителя та вимогами до виконання посадових обов’язків, роллю вчителя та учня у навчальному процесі
та особливостями взаємодії.
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23. Освітня програма підготовки магістра
“Німецької філології”. (Словаччина,
Остравський університет (OU)1
Тип навчання: продовження бакалаврського курсу
Форма: комбінована.
Назва: магістр.
Мова навчання: чеська.
Стандартна тривалість навчання: 2 роки
Максимальна тривалість навчання: 4 роки
План навчання: представлено
Обов’язкові предмети [A] (додані).
Факультет: філософський факультет.
Відділ: кафедра германістики
Програма для навчання у магістратурі призначена насамперед випускникам програми “бакалавр з німецької філології”, а також відкрита для
випускників споріднених або подібних програм. Передбачено, що кандидати на навчання мають професійні знання та навички на рівні випускників
програми бакалавра з німецької філології.
Метою магістерської програми з німецької філології є поглиблення
практичних знань німецької мови до рівня С2 відповідно до Єдиної європейської системи орієнтирів для мов, розширення та доповнення теоретичних
знань, здобутих у бакалаврській програмі. У рамках лінгвістичних дисциплін
студенти отримуватимуть знання у галузі текстової лінгвістики, семантики
та соціолінгвістики, а ще розширюватимуть свої знання з мови діахронічно
(розвиток німецької та розвивальної тенденцій у німецькій мові) та загалом
лінгвістичну зорієнтованість (лінгвістика XX століття). Студенти значно
розширять свої знання з німецької літератури та поглиблюватимуть вміння детально аналізувати, тлумачити літературні тексти на основі вивчення
фахової літератури, власного читання та вибраних прикладів літературних
текстів.
Подальшу магістерську програму з німецької філології реалізують у
таких варіантах (навчальних планах):
1. Комплексний (денна + комбінована форма).
2. Спеціалізація німецької мови з перекладу.
3. Мінімальний.
4. Максимальний.
Переклад програми подано за джерелом: Ostravská Univerzita. URL: https://www.osu.cz/vyber-sistudijni-obor/?obor=2973
1
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Програму підготовки магістра в комплексному варіанті також реалізують у комбінованій формі навчання.
Отримані знання, вміння та загальні компетенції можуть бути згодом
розроблені та поглиблені під час навчання в докторантурі.
Метою дослідження комплексного варіанта є поглиблення теоретичних
знань та практичних навичок у галузі лінгвістичної та літературознавчої
науки. Студенти отримають знання з розвитку німецької мови та давньої
німецької літератури, глибоке знання філологічних методологічних підходів, які вони можуть застосувати при аналізі текстів з мовної та літературної
точки зору.
Вивчення варіантів перекладу з німецької мови дає можливість розвивати перекладацьку компетентність у галузі професійного та частково
літературного перекладу, базову компетентність з перекладу. Студенти
ознайомлюються з перспективою перекладу та сучасними тенденціями у
цій галузі.
Метою навчання за іншими варіантами є сприяння підготовці кваліфікованих фахівців, котрі здатні інтегрувати філологічні аспекти програми
німецької філології з іншими філологічними, соціальними науками чи
мистецькими програмами (наприклад, англійська філологія, чеська мова
та література, латинська мова та література, польська філологія, французька філологія, іспанська філологія, російська філологія, філософія, історія,
суспільні науки, історія, психологія, соціологія, історія мистецтва).
Студентам надається можливість провести семестрове навчання в одному з 21 закордонних університетів-партнерів, з якими кафедра співпрацює в
рамках програми Erasmus+, тим самим поглиблюючи свої мовні навички та
знання. В межах дослідницьких проектів талановиті студенти можуть набути
більш глибокого досвіду наукової роботи. Студенти також можуть репрезентувати результати своєї роботи на студентських наукових конференціях.
Випускники магістерської програми німецької філології засвідчують
знання, професійні навички та загальні компетенції:
Професійні знання
Випускник має глибокі практичні знання з німецької мови (рівень С2),
які формують під час навчання не лише в рамках дисципліни “Німецька
мова”, але також ґрунтують на порівнянні з рідною мовою (чесько-німецька
мови, порівняльна лінгвістика) та в межах інших дисциплін, оскільки викладання та дискусії відбуваються виключно німецькою мовою. Випускник
має відмінні знання з німецької граматики та теоретичні знання з інших дисциплін як синхронно (текстова лінгвістика, вступ до семантики, синхронні
різновиди німецької мови), так і діахронічно (розвиток німецької мови та
тенденції розвитку в мові). Ознайомлений з методами та тенденціями лінгвістичних досліджень у минулому та сьогоденні (мовознавство XX століття).
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Засвоює глибокі знання основних етапів літератури німецькомовних країн
та знання про її розвиток у XX столітті (літературні тенденції XX століття).
Оцінює німецьку літературну історію в більш широкому культурно-соціальному, політичному та медіаконтексті (проблеми сучасного світу в літературі
німецькомовних країн).
Випускник комплексного варіанта отримує глибокі знання з історії
німецької літератури (зокрема, її побутування на чеських землях) та літературної теорії. Випускник спеціалізації “Німецька мова та переклад” добре зорієнтований щодо розвитку та сучасних тенденцій теорії перекладу
(актуальні тенденції трансліторики, теорія та практика перекладу), має
знання з оцінювання якості перекладу (критика перекладу).
Професійні навички
Випускник вміє застосовувати теоретичні лінгвістичні знання при вирішенні конкретних професійних завдань, наприклад, він/вона здатний/здібна
оцінювати німецькі тексти з точки зору їхньої історичної класифікації, вміє
інтерпретувати текст будь-яких різновидів німецької мови, оцінювати відхилення від літературної мови. Випускник вміє обґрунтувати використання
граматичних та лексичних засобів у різних видах тексту (граматичний аналіз
тексту, лінгвістичний аналіз технічного тексту) та використовує граматичні,
лексичні засоби за типом спілкування. Він/вона застосовують знання з літературної теорії та розвитку німецької літератури при інтерпретації літературних текстів: виявляють специфічні особливості конкретних жанрів, вказують на узгодженість та відмінності літератури в німецькомовних країнах у
контексті іншого літературного розвитку, знаходять відображення суспільно-політичних проблем німецької літератури у літературі німецькомовних
країн. Випускник вміє самостійно вирішувати лінгвістичні та літературні
завдання, використовуючи свої знання з теорії та методологічних підходів,
відповідно до теми вести професійний діалог та скласти письмово екзамен
на задану тему (семінар до підсумкової роботи 1–2). Випускник варіанта
комплексного навчання оцінює мовну та літературну історію в контексті
суспільно-історичному, культурному та медіа. Випускник спеціалізації з
німецького перекладу має високу компетентність з перекладу (семінар з
перекладу 1–2), особливо у галузі професійної мови (переклад професійного
тексту 1–2, електронне оброблення даних для перекладу, практика перекладу) та компетенції з базової інтерпретації (пропедевтика 1–2 ).
Загальна придатність
Випускник має філологічну освіту та практичні знання з німецької
мови, що дає змогу продовжувати навчання за докторською програмою
або працювати за фахом. Він здатний самостійно вирішувати завдання у
галузі своїх філологічних досліджень, отримувати та оцінювати професійну
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інформацію, формулювати дослідницькі гіпотези та висновки, обирати та
застосовувати необхідні методи у вирішенні професійних питань, формулювати та переконливо репрезентувати результати своєї роботи.

24. Освтіня програма підготовки магістра
“Англійські дослідження (МА)”
(навчання за кордоном) (Угорщина, PTE)1
Список курсів програми “Навчання за кордоном”
Назва курсу
Британська соціокультурна історія
Мова в соціокультурному контексті
Професійне письмо
Методологія дослідження
Система англійської мови в історичній перспективі
Сфери лінгвістичних досліджень
Актуальні питання літературознавства та культурної
теорії
Культурна історія літературних жанрів у Британії

Семестр ECTS
осін.сем.
4
осін.сем.
4
осін.сем.
4
осін.сем.
4
осін.сем.
6
осін.сем.
4
весн.сем

4

весн сем.

4
34

Спеціалізація І: Прикладна лінгвістика
Назва курсу
Друковані та електронні засоби масової інформації
Соціолінгвістичні аспекти вивчення та оцінки мови
Нові англійські мови
Мова та пізнання
Англійська корпусна лінгвістика
Англійська лексикологія та лексикографія
Підходи до наративів
Індивідуальні особливості в SLA
Метафора і думка
Аналіз дискурсу

Семестр ECTS
осін. сем.
5
осін. сем.
5
осін. сем.
5
осін. сем.
5
осін. сем.
5
осін. сем.
5
весн. сем.
5
весн. сем.
5
весн. сем.
5
весн. сем.
5
50

Переклад програми подано за джерелом: PTE. Study programs, international relations. URL:
https://international.pte.hu/ceepus.
1
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Спеціалізація II: Англійська література
Назва курсу 				
Семестр ECTS
Усна та популярна література
осін. сем.
5
Портрети британських канонічних авторів
осін. сем.
5
Порівняльні підходи до британської літератури
осін. сем.
5
Британська та постколоніальна література
ос./весн.сем. 5-5
Модернізм і постмодернізм у літерат. Британ. островів ос./весн.сем. 5-5
Форми англійської прози
весн. сем.
5
Рання сучасна англійська література
весн. сем.
5
45
Опис курсів
Британська соціокультурна історія
Мова навчання: англійська.
Форма навчання: лекція.
Час роботи в тиждень: 2.
Кредити (ECTS): 4.
Опис курсу: визначають та досліджують аспекти сучасної соціальної та
культурної історії, елементи Британського суспільства.
Період, розпочатий після династії Тюдорів; навчання сконцентроване
на таких важливих поняттях, як свобода та права людини.
Методи оцінювання: письмовий/усний іспит
Навчальний період: осінній семестр
Мова в соціокультурному контексті
Мова навчання: англійська.
Форма навчання: лекція.
Час роботи в тиждень: 3.
Кредити (ECTS): 6.
Опис курсу: вивчення мови в соціокультурному контексті; акцент на
англійську мову з врахуванням її різноманітності. Виділення особливостей
соціально- обумовленої мови, її мінливості та характеру змін, включаючи
характер та наслідки мовного контакту. Вивчення ключових понять: Speech
Community, Accent, діалект, варіативність дадуть змогу зрозуміти поняття
“стандартної” різноманітності англійської мови як міжнародної. Аналіз того,
як використання мови залежить від приналежності людей до соціального
класу, статі, ідентичності та етнічності.
Теми�����������������������������������������������������������������
курсу: ���������������������������������������������������������
мова в соціальному контексті, мова та культура, мовна варіативність, зміна мови, мова та особистість, мова та стать.
Методи оцінювання: письмовий/усний іспит.
Навчальний період: осінній семестр.
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Професійне письмо
Мова навчання: англійська.
Форма навчання: семінар.
Час роботи в тиждень: 2.
Кредити (ECTS): 4.
Опис курсу: вивчення та експериментування з різними типами професійного письма, обставинами використання, функціями та жанрами в
академічному та неакадемічному письмі. Формування навичок студентів для
подальшого вдосконалення своєї грамотності та спілкування; ознайомлення
зі стратегіями, які б сприяли успішності магістрів як учасників письмового
дискурсу. Методологія дослідження у мовознавстві.
Методи оцінювання: на занятті.
Навчальний період: осінній семестр.
Методологія дослідження
Мова навчання: англійська.
Форма навчання: семінар.
Час роботи в тиждень: 2.
Кредити (ECTS): 4.
Опис курсу: методика дослідження дає можливість розвивати дослідницькі навички студентів в лінгвістиці, прикладній лінгвістиці та літературознавстві. Це сприяє більш широкому використанню підходів у власному
дослідженні, якісному і кількісному проектуванні дослідження, використання методів соціальних наук, які задовільняють запитам мовознавства.
Студенти отримають уявлення про те, як розробляти та проводити дослідження, як збирати та кодувати дані, як аналізувати та репрезентувати
результати. Мають змогу навчитися проводити дослідження, а також вміти
створювати власний проект. Студенти поглиблюють дослідницькі навички
з літературознавства, необхідні для навчання, завершують науково-дослідні
проекти у цій галузі. Студенти вмітимуть використовувати критичні ресурси, навчаться писати критичні рецензії та наукові праці.
Методи оцінювання: активна діяльність на занятті/оцінювання дослідження.
Навчальний період: осінній семестр.
Система англійської мови в історичній перспективі
Мова навчання: англійська.
Форма навчання: лекція.
Час роботи в тиждень: 3.
Кредити (ECTS): 6.
Опис курсу: ознайомлення студентів з системою сучасної англійської
мови у діахронічному вимірі. Студенти зможуть побачити, як синхроніч-
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на нерівність відображає залишки діахронічних правил. Показ рефлексії
давньоанглійської мови (алофонні та аломорфні варіації) для глибшого
розуміння неправильних форм іменника та дієслова в сучасній англійській
мові. У центрі уваги історичного аналізу англійської лексики є хронологічні
розшарування запозичень та формування етимологічних дублетів/трійок.
Обговорення синтаксичних перетворень від старої англійської до ранньої модерної англійської мови; поява невідповідності між написанням і вимовою.
Методи оцінювання: письмовий/усний іспит.
Навчальний період: осінній семестр.
Сфери лінгвістичних досліджень
Мова навчання: англійська.
Форма навчання: семінар.
Час роботи в тиждень: 2.
Кредити (ECTS): 4.
Опис курсу: огляд основних галузей лінгвістичного дослідження. Основна мета курсу – допомогти студентам знайти наукові підходи до актуальних
лінгвістичних тем, а згодом викликати у студентів зацікавленість до мови та
допомогти знайти свої теми дослідження під час вивчення різноманітних
проблем лінгвістики.
Методи оцінювання: письмовий/усний іспит.
Навчальний період: осінній семестр.
Актуальні питання теорії літератури та культури
Мова навчання: англійська.
Форма викладання: лекція/семінар.
Час роботи в тиждень: 2.
Кредити (ECTS): 4.
Опис курсу: основоположними є знання студентів з літературної та
культурної теорії, отримані на лекціях з курсу (програма бакалавра). Ознайомлення з сучасними питаннями літературних та культурних теорій від
культурних та наукових войн у США до впливу і викликів когнітивізму.
Обрані проблеми ґрунтуються на їхньому формувальному впливі на вивчення літератури та культури Британських островів. Подані у програмі
тексти будуть прочитані та обговорені на заняттях разом зі студентами,
що сприятиме вивченню (англійської) літератури та культури в Угорщині.
Методи оцінювання: письмовий/усний іспит.
Навчальний період: весняний семестр.
Культурна історія літературних жанрів у Британії
Мова навчання: англійська.
Форма викладання: лекція та семінар.
Час роботи в тиждень: 2 + 2.
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Кредити (ECTS): 8.
Опис курсу: розгляд під час лекцій деяких критичних, соціальних та
культурних напрямів з історії літератури та їхній вплив на розвиток таких
жанрів, як сонник, епістолярний роман чи комедія “Відновлення”. Дослідження літературних форм та їхніх культурних та національних уявлень;
поява та вивчення різних форм культурних дискурсів, таких проблем, як
гендер і суспільство, масова література та індивідуальний читач, літературні
рухи та практики читання.
Методи оцінювання: письмовий/усний іспит.
Навчальний період: весняний семестр.
Спеціалізація I: прикладна лінгвістика
Друковані та електронні ЗМІ
Мова навчання: англійська.
Форма навчання: семінар.
Час роботи в тиждень: 3.
Кредити (ECTS): 5.
Опис курсу: вивчення основних принципів друкованих ЗМІ, їхні практики в минулому і теперішньому, сучасні класичні та нові електронні носії
інформації. Дослідження функцій, двох доменів і тих, які є унікальними.
Формування компетенцій з теоретичного розуміння та практичних навичок
з маркетингу для досвіду роботи в різних друкованих та електронних ЗМІ,
наприклад, редакція газети, розроблення веб-сайту команди, радіо- і телевізійний канал та корпорація, відділ зв’язків з громадськістю. Ознайомлення
з методологією дослідження у філологічній галузі.
Методи оцінювання: активна діяльність/оцінювання результатів дослідження.
Навчальний період: осінній семестр.
Соціолінгвістичні аспекти вивчення мови та оцінювання
Мова навчання: англійська.
Форма навчання: семінар.
Час роботи в тиждень: 2.
Кредити (ECTS): 5.
Опис курсу: отримання знань про різні соціолінгвістичні аспекти двох
суміжних сфер: оволодіння мовою/вивчення та оцінювання. З поміж інших
питань під час навчання розглядають питання, що співвідносяться з соціальними змінами у вивченні мови; наслідки мовної політики в оцінюванні
мови. Ознайомлення з дослідженнями у мовознавстві.
Методи оцінювання: на занятті.
Навчальний період: осінній семестр.
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Нові англійські мови
Мова навчання: англійська.
Форма навчання: семінар.
Час роботи в тиждень: 2.
Кредити (ECTS): 5.
Опис курсу: вивчення теоретичних основ для ознайомлення з соціальними та географічними різновидами англійської мови. Основні поняття:
поняття діалектології: діалект, акцент, ідіолект, реєстр та ін. Огляд регіональних та соціальних різновидів англійської мови на Британських островах,
контрастивний аналіз різновидів розмовної англійської в Англії та за межами Європи (США, Канада, Австралія). Маловідомі мови: новозеландська
англійська, південноафриканська (чорно-біла) англійська, австралійська
англійська. Сучасний міжнародний статус англійської мови та її роль у
країнах ЄС.
Методи оцінювання: активність на занятті.
Навчальний період: осінній семестр.
Мова та пізнання
Мова навчання: англійська.
Форма навчання: семінар.
Час роботи в тиждень: 2.
Кредити (ECTS): 5
Опис курсу: вивчення взаємозв’язків між мовою та пізнанням. Основні
проблеми курсу: (1) що означають мовні явища, природа пізнання людини?
(2) чи впливають на нелінгвістичні аспекти пізнання мова та мовна структура? (3) функціонування мови як інструменту для спілкування та пізнання;
(4) як мова структурує і розвиває світ навколо нас, як змінює це наша пізнавальна система? (5) яка роль наших пізнавальних процесів та механізмів
сприйняття в обробці мови? Усі ці питання будуть вивчені в межах когнітивної лінгвістики через обговорення таких тем: зміст і втілення, смислове
та понятійне, структура, мовна категоризація, концептуальна метафора,
теорія, смислові стрибки та ментальні простори, мова та думка.
Методи оцінювання: активність на занятті.
Навчальний період: осінній семестр.
Англійська корпусна лінгвістика
Мова навчання: англійська.
Форма навчання: семінар.
Час роботи в тиждень: 2.
Кредити (ECTS): 5.
Опис курсу: корпусна лінгвістика як емпірично заснована лінгвістика,
забезпечує дослідження англійського дискурсу та лексичної семантики.
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Теми курсу пов’язані з дослідженнями. На семінарі обговорюють: (1) корпусна лінгвістична теорія, аналіз; (2) планування та побудова корпусної
лінгвістики; (3) типи та види корпусної лінгвістики; (4) вивчення анотації
корпусної лінгвістики; (5) аналіз даних корпусної лінгвістики; (6) лексична
семантика на основі корпусної лінгвістики; (7) корпусна лінгвістика, основа, аналіз дискурсу; (8) збір та дослідження корпуса; (9) ICLE та корпус JPU;
(10) Corpus проект розвитку; (11) використання Інтернету.
Методи оцінювання: активність на занятті.
Навчальний період: осінній семестр.
Англійська лексикологія та лексикографія
Мова навчання: англійська.
Форма навчання: семінар.
Час роботи в тиждень: 2.
Кредити (ECTS): 5.
Опис курсу: основні поняття англійської мови, лексикологія та методи
лексикологічного дослідження, а також виникнення та розвиток укладання словників, основні типи словників. Лексико-генетичний процес, який
збагачує словниковий запас англійської мови без застосування афіксації
(наприклад, аналогічні зміни, утворення дублета, перетворення). Ментальна лексика, теорія лексичного поля та регіональна верифікація. Оксфорд,
словник онлайн, доступний через електронні ресурси бібліотеки. Студенти
працюють над окремою темою дослідження і репрезентують результат на
занятті. Розвиток компетенцій: використання баз даних, засвоєння прийомів
розширення словникового запасу, свідоме використання словника.
Методи оцінювання: письмовий іспит.
Навчальний період: осінній семестр.
Підходи до наративів
Мова навчання: англійська.
Форма навчання: семінар.
Час роботи в тиждень: 2.
Кредити (ECTS): 5.
Опис курсу: наративи як метод дослідження, зокрема мови та грамотності. Розгляд використання розповідей з точки зору когнітивного, мовного,
афективного та соціального розвитку, важливість мови у житті студентів,
що навчаються на спеціалізації англійська як іноземна (EFL).
Методи оцінювання: активність на занятті/оцінювання дослідження.
Навчальний період: весняний семестр.
Індивідуальні відмінності в SLA
Мова навчання: англійська.
Форма навчання: семінар.
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Час роботи в тиждень: 2.
Кредити (ECTS): 5.
Опис курсу: індивідуальні відмінності у SLA ознайомлюють з найважливішими моментами в галузі мови для характеристики учня. Студенти
вивчають, наскільки ефективно когнітивні та соціальні змінні сприяють
мовленню, наскільки галузі вивчені в прикладній лінгвістиці. Обговорення
психолінгвістичних досліджень щодо вивчення мови як угорської, так і
інших.
Методи оцінювання: активність на занятті/оцінювання дослідження.
Навчальний період: весняний семестр.
Метафора і думка
Мова навчання: англійська.
Форма навчання: семінар.
Час роботи в тиждень: 2.
Кредити (ECTS): 5.
Опис курсу: огляд інтерпретацій метафори як найважливішого засобу
розширення значення поняття. Прийняття визначення метафори ( А. Ортоній). Метафора як надзвичайно складне явище: фігура мови (свого роду
троп), традиційний (риторичний) підхід, метафора як розумове подання,
спосіб оброблення нового, інформація. Метафора як ефективний спосіб, застосований в освіті та політичних міркуваннях/диспутах. Обговорення тем:
метафора та значення, метафора та мовна прагматика, підхід до метафори
когнітивної семантики, актуальність теоретичного підходу до метафори,
метафора та освіта, розуміння політики через метафору.
Методи оцінювання: активність на занятті/оцінення есе.
Навчальний період: весняний семестр.
Аналіз дискурсу
Мова навчання: англійська.
Форма навчання: семінар.
Час роботи в тиждень: 2.
Кредити (ECTS): 5.
Опис курсу: огляд аналізу дискурсу та методології його дослідження.
Підходи та методи аналізу дискурсу (письмовий, розмовний та мультимодальний), обговорення під емпіричним фокусом із застосуванням різноманітних аналітичних інструментів. Розглянуті питання, порушені у суміжних
дисциплінах. Теми стосуються галузей прагматичних функцій у розмовній
та письмовій мові, жанрового аналізу, варіацій реєстру, міжкультурної
комунікації. Робота з комп’ютером та аналіз дискурсу, який пов’язаний з
корпусною лінгвістикою; можливості вивчення дискурсу та мови для студентів у контексті оволодіння другою мовою.
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Методи оцінювання: активність на заняттях/дослідження (письмова
робота).
Навчальний період: весняний семестр.
Спеціалізація II: англійська література
Усна та популярна література
Мова навчання: англійська.
Форма навчання: семінар.
Час роботи в тиждень: 2.
Кредити (ECTS): 5.
Опис курсу: зосередження на літературі, що випереджає та розвивається
паралельно з іншими формами мистецтва; розгляд поняття “література, яку
не читають” та супутніх соціально-політичних наслідків. Аналіз літератури
від середньовічної лірики до вікторіанської вуличної балади. Концепція розповідної історії: висока балада, вулична пісня, поетичний концерт. Публічні
читання Чарльза Діккенса або спосіб читання як сучасна технологія, що дає
змогу читати тим, хто з будь-якої причини не може прочитати для себе.
Методи оцінювання: активність на заняттях/письмові завдання.
Навчальний період: осінній семестр.
Портрети британських канонічних авторів
Мова навчання: англійська.
Форма навчання: семінар
Час роботи в тиждень: 2.
Кредити (ECTS): 5.
Опис курсу: на семінарах запропоновано поглиблене вивчення творів
видатних представників Британської літератури в соціокультурному та
мистецькому��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
контексті. Вибір творця залежить від їхнього впливу на пізніші покоління поетів, драматургів або романістів не лише у Британії, а й у
всій Європі, враховуючи також експерименталізм окремих письменників.
На семінарах вивчають канонічних авторів: Джонатан Свіфт, Вільям Батлер
Йейтс, Джеймс Джойс, Т. С. Еліот та Семюел Беккет, чиї роботи часто відкривали нові погляди в історії літератури.
Методи оцінювання: активність на заняттях/письмові завдання.
Навчальний період: осінній семестр.
Порівняльні підходи до британської літератури
Мова навчання: англійська.
Форма навчання: семінар.
Час роботи в тиждень: 2.
Кредити (ECTS): 5.
Опис курсу: на семінарах розглянуть взаємозв’язки Британської літератури з іншими національними літературами, які забезпечують великий
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культурний та літературний контекст. Обговорять критичні прийоми деяких британських письменників. Творчість авторів розглянуть з точки зору
їхньої популярності, поширення публікацій в інших літературах. Будуть
розглянуті теоретичні підходи аналізу та перекладу творів разом з критичною оцінкою обговорюваних авторів.
Методи оцінювання: активність на заняттях/письмові завдання.
Навчальний період: осінній семестр.
Британська та постколоніальна література І-ІІ
Мова навчання: англійська.
Форма навчання: семінар.
Класні години на тиждень: 2/2.
Кредити (ECTS): 5/5.
Опис курсу: формування постколоніальної літератури, вплив на неї
британської літератури. Вивчення шляхів становлення різних письменників
та їхні відгуки на досвід культурного контакту та обміну, пов’язаних із цим
питань мови, національності, суб’єктивності, історії, статі, класу, культурної
та расової гібридності. Англійські міфи про владу та національну ідентичність розглянуті шляхом аналізу творів канонічних британських авторів,
таких як Джозеф Конрад, Джеймс Джойс, Вірджинія Вулф, Салман Рашді,
Ганіф Курейші.
Методи оцінювання: активність на заняттях/письмові завдання.
Навчальний період: осінній та весняний семестри.
Модернізм і постмодернізм у літературі Британських островів I–II
Мова навчання: англійська.
Форма навчання: семінар.
Класні години на тиждень: 2/ 2.
Кредити (ECTS): 5/ 5.
Опис курсу: вивчення популярних творів сучасної та постмодерної літератури Британських островів; простеження характеристик модернізму та
постмодернізму; вплив літератури у широкому соціальному та історичному
контексті. Ірландські автори (Джойс, Беккет та ін.) та їхні визначні твори
(романи, новели, драматургія, а також поезія); поглиблений аналіз під час
семінарів.
Методи оцінювання: активність на заняттях/усна презентація, письмові
завдання.
Навчальний період: осінній та весняний семестри.
Форми англійської прози
Мова навчання: англійська.
Форма навчання: семінар.
Час роботи в тиждень: 2.
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Кредити (ECTS): 5.
Опис курсу: на семінарських заняттях з курсу магістри вивчають різні
теми (уявлення про роман та іншу прозу; оповіді як нові літературні форми та їх культурний та національний статус). Розглядають дискурси щодо
практики читання в епоху Просвітництва через обговорення жанрів прозової художньої літератури. До аналізу включені такі форми, як духовна
біографія, уявні подорожі, спогади, конфесійний роман, еротичні та жіночі
оповіді. Буде також приділено увагу подальшому розвитку роману.
Методи оцінювання: активність на заняттях/письмові завдання.
Навчальний період: весняний семестр.
Рання сучасна англійська література
Мова навчання: англійська.
Форма навчання: семінар.
Час роботи в тиждень: 2.
Кредити (ECTS): 5.
Опис курсу: курс засновано на знаннях проблем ранньої сучасної англійської літератури (лекції/семінари на рівні бакалавра), дасть змогу студентам поглибити свої знання про епоху Сера Томаса Мора та Афри Бен.
Оцінення впливу винаходу поліграфії, відкриття Америки, реформації та
громадянської війни на розвиток англійської мови, літератури та культури.
Аналіз утопічних текстів, літератури про подорожі, діалогів та п’єс періоду
з 1516 по 1688 рік для виявлення інтенсивної динаміки тексту та контексту.
Методи оцінювання: активність на заняттях/письмові завдання.
Навчальний період: весняний семестр.

25. Порівняння змісту навчання
за магістерськими програмами “Англійські дослідження”
та “Англійські дослідження (навчання за кордоном
для іноземних студентів)”
№ за
пор
1
1.
2.
3.
4.

Обов’язкові дисципліни
2
Британська соціокультурна історія (4)
Мова в соціокультурному контексті (6)
Професійне письмо (4)
Методологія дослідження (4)
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3

Англ.
досл для
іноз.
4
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Закінчення табл.
1

2
Професійні дисципліни
5.
Система англійської мови в історичній перспективі (6)
6.
Сфера лінгвістичних досліджень (4)
7.
Культурна історія літературних жанрів у Британії (8)
8.
Магістерський семінар (5+5)
Дисципліни за вибором (факультативні)
1.
Актуальні питання літературознавства та культурології
Дисципліни спеціалізації “Прикладна лінгвістика”*
1
Аналіз дискурсу
2
Підходи до наративів
3
Індивідуальні відмінності у SLA
4
Метафора і думка
5
Корпусна лінгвістика
6
Друковані та електронні засоби масової інформації
7
Соціолінгвістичні аспекти вивчення мови та оцінювання
8
Англійська лексикологія та лексикографія
9
Нові англійські мови
10
Мова та пізнання
Дисципліни спеціалізації “Англійська література”**
1
Рання сучасна англійська література
2
Форми англійської прози
3
Британська та постколоніальна література I.
4
Модерн та постмодерн у літературі Британських островів I.
5
Усна та популярна література
6
Готика та фантастика в англійській літературі
7
Британська та постколоніальна література II.
8
Портрети британських канонічних авторів
9
Порівняльні підходи до британської літератури
10
Модерн та постмодерн у літературі Британських островів II.
* Всі дисципліни спеціалізації мають 5 кредитів.
** Всі дисципліни спеціалізації мають 5 кредитів.

3

4

26. Програми підготовки “Англійська мова і культура”,
“Англійська мова і література”(Словаччина, м. Братислава,
Університет Яна Коменського, філософський факультет)1
На філософському факультеті Університету Яна Коменського в Братиславі (кафедра перекладознавства і переклад) розроблені дві програми:
Переклад програми подано за джерелом: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU. URL: https://www.
portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/20135#details-title_mgr.
1
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“Англійська мова і культура”, “Англійська мова і література” (з вибором
спеціальності викладання навчальних предметів у школі). Програми дворічної підготовки магістрів філологічних спеціальностей основані на програмах трирічної підготовки філолога на рівні бакалавра. На філософському
факультеті розроблені програми, які є продовженням попереднього ступеня
навчання. Програми підготовки бакалавра уміщують дисципліни, які є
обов’язковими до вивчення та факультативні дисципліни, з яких студенти
повинні вибрати певні курси.

26.1. Опис освітніх програм підготовки
бакалавра “Англійська мова і культура”,
“Англійська мова і література”.
Бакалаврська програма �����������������������������������������������
“����������������������������������������������
Англійська мова і культура��������������������
”�������������������
складається з блоку дисциплін, обов’язкових для навчання, та трьох блоків факультативних.
Студенти повинні засвоїти обов’язкові дисципліни, за які отримають 51
кредит. До блоку “Англійська мова і культура” відносять курси: “Вступ до
вивчення англійської мови (3 кредити), Фонетика і фонологія” (4), “Вступ до
процесу перекладу” (по 2 кредити у зимовому і літньому семестрах),“Теорія
та історія британської літератури” (по 4 кредити у зимовому і літньому
семестрах), “Історія і сучасність Великобританії” (3 кредити у зимовому і
2 у літньому семестрах), “Морфологія і синтаксис” (по 3 кредити у зимовому і літньому семестрах), “Переклад з англійської мови” (2), “Вступ до
художнього перекладу” (2), “Просемінар з англійського перекладу” (2),
“Лексикологія і лексикографія” (3), “Історія і реалії США до кінця 19 ст.”
(2),“Американська література до кінця 19 ст.” (4), “Послідовний переклад
з англійської мови” (2), “Послідовний переклад на англійську мову” (2),
“Переклад на англійську мову” (2).
Блок “Мова і лінгвістика” складається з факультативних курсів: “Мовний
семінар”, “Британська англійська мова”, “Фразеологія”, “Історія англійської
мови”, “Лексико-граматичний аналіз письмового тексту”, “Англійська мова
для конкретних цілей”, “Академічне письмо”, “Творче письмо”, “Американська англійська мова”, “Ефективна комунікація”, “Принципи англійської
дидактики для не педагогів” (у зимовому і літньому семестрах), “Англійська
мова для юристів”, “Аналіз і створення текстів з огляду на читача”, “Професійна термінологія”, “ Вступ до англійської мови для академічних цілей”,
“Розмовна ситуаційна англійська”, за кожен з яких отримують 3 кредити.
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Блок “Переклад і інтерпретація” складається з дисциплін: “Семінар з
перекладу”, “Транслятологічний семінар”, “Вправи з контекстної імпровізації”, “Редакторська праця”, “Переклад на англійську мову”, за кожен з
яких отримують по 3 кредити у зимовому та літньому семестрах.
До блоку “Література і культура” віднесли предмети: “Вступ до канадської літератури”, Історія коміксів в США”, “Реалії Австралії і Нової Зеландії” (у зимовому та літньому семестрах), “Популярна культура англомовних
країн”, “Англійський регіональний роман”, “Позашкільна діяльність” (у
зимовому та літньому семестрах), “Реалії Канади”, “Канадська історія 20
ст.”, “Історія Канади і суспільство” (4), “Англійський роман 18 ст.”, “Британська романна творчість 20 ст.”, “Англійська література для дітей та молоді”,
“Гарлемський Ренесанс”, за кожен, окрім зазначеного, отримають 3 кредити.
У програмі підготовки також зазначено, що студенти, навчання яких
розпочалося у 2015/16 навчальному році повинні набрати з факультативних
курсів принаймні 3 кредити від кожного блоку (мова та лінгвістика (AN),
література та культура (AN), дидактика (AN)). Магістранти, навчання яких
розпочалося раніше, повинні набрати з кожного модуля не менше 12 кредитів. Курс завершується державним іспитом з англійської мови і культури.
Підготовка бакалавра за програмою “Англійська мова і література” з ухилом у бік спеціальності (викладання навчальних предметів у школі) надає
змогу засвоїти обов’язкові предмети, за які отримують 46 кредитів. Блок
обов’язкових дисциплін “Англійська мова і література” cкладається з курсів:
“Вступ до вивчення англійської мови” (3), “Історія і реалії Великобританії” (3),
“Вступ до вивчення літератури” (3), “Фонетика і фонологія” (4), “Історія і реалії
США” (3), “Британська література” (по 5 кредитів у зимовому та літньому
семестрах), “Лексикологія та лексикографія” (5), “Морфологія і ситаксис” (5),
“Американська література до кінця 19 ст.” (5), “Вступ до дидактики англійської мови” (4).
Студенти, які почали навчання у 2015 р., повинні обрати з факультативних
дисциплін курси, за які можуть отримати 15 кредитів, з блоку “Література
і культура” – 6 кредитів мінімально. Студенти, які навчалися раніше 2015 р.,
коли дисципліни ще не розподіляли, обирають курси, що дорівнюють 2
кредитам мінімально. Усі предмети за вибором цього блоку задовільняють
3 кредитам: “Вступ до канадської літератури”, “Історія коміксів у США”, “Історія Австралії і Нової Зеландії”, “Популярна культура англомовних регіонів”,
“Англійський регіональний роман”, “Позашкільна діяльність” (у двох семестрах),
“Реалії Канади” ,“Канадська історія 20 ст.”, “Канадська історія і суспільство”,
“Англійський роман 18 ст.”, “Британська романна творчість 20–21 ст.”, “Англійська література для дітей та молоді”, “Глобальні проблеми в освіті”.
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З блоку “Мова і лінгвістика” студенти повинні обрати дисципліни, за які
отримають не менше 6 кредитів, якщо вони почали навчатися з 2015 р., або
не менше 2. До блоку віднесли предмети: “Мовний семінар”, “Британська англійська мова”, “Фразеологія”, “Історія англійської мови”, “Лексико-граматичний
аналіз письмового тексту”, “Англійська мова для конкретних цілей”, “Основи
перекладу з англійської мови для вчителів”, “Основи перекладознавства для
вчителів”, “Американська англійська мова”, “Ефективна комунікація”, “Творче
письмо”, “Академічне письмо”, “Аналіз художніх текстів з огляду на читача”,
“Англійська мова для юристів”, “Вступ до англійської мови для академічних
цілей” (2), “Лінгвістичний аналіз письмового тексту”. Всі дисципліни, крім
зазначеної, задовільняють 3 кредитам. Також пропонують студентам, які
були попередньо акредитовані, вибіркову дисципліну “Історія та реалії
англомовних регіонів” (3).
Для наочного порівняння нами виділені курсивом дисципліни з обидвох програм підготовки бакалавра. Зазначимо, що саме ці дисципліни є
основою для підготовки філолога та подальшого навчання на рівні магістра,
оскільки формують його мовознавчі, літературознавчі та культурознавчі
компетентності. Виділені дисципліни дають змогу побачити необхідний
об’єм матеріалу для засвоєння студентом, а також можливість випускнику
однієї бакалаврської програми вступити на іншу магістерську програму, за
умови довибору необхідних предметів та кредитів.

26.2. Опис освітніх програм підготовки
магістрів “Англійська мова і культура”
та “Англійська мова і література”
Магістерська програма �������������������������������������������
“������������������������������������������
Англійська мова і культура����������������
”���������������
за 2018/19 навчальний рік складається з обов’язкових та факультативних курсів. Блок дисциплін, обов’язкових до вивчення, “Англійська мова і культура” дає змогу
магістрантам обрати предмети, що задовільняють мінімально 19 кредитам:
“Семінар із синхронного перекладу” (по 3 кредити у зимньому та літньому
семестрах), “Художній переклад” (3),“Професійний переклад” (3), “Історія
і реалії США 20-21 ст.” (3), “Американська література 20-21 ст.” (4).
Студенти, які вступили на факультет 2015/16 року навчання і пізніше, повинні обрати дисципліни, за які отримають принаймні 15 кредитів з обов’язкових факультативних курсів. Студенти, які почали навчан-
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ня до 2015/16 навчального року, повинні отримати мінімум 6 кредитів з
обов’язкових курсів за вибором під час навчання. Це пов’язано з тим, що до
2015 року не було розподілу дисциплін на обов’язкові та факультативні, тому
студенти першого ступеня навчання засвоювали більший об’єм дисциплін.
Ще раз наголосимо, що на рівні бакалавра студенти з 2015 р. повинні були
вибрати з факультативних курсів не менше 3 кредитів з кожного блоку на
відміну від тих, хто навчався раніше і вибирав дисципліни з кожного блоку,
які задовільняли б 12 кредитам мінімально. У блоці з обов’язкових курсів
за вибором “Англійська мова і культура” деякі предмети повторюються
з бакалаврської програми, виділимо їх курсивом для привернення уваги
Блок з обов’язкових курсів за вибором “Англійська мова і культура”
складається з предметів: “Експеримент у романі”, “Майстер������������
-�����������
клас”, “Соціолінгвістика”, “Семінар з контекстуального перекладу” (у зимовому та
літньому семестрах),“Переклад на конференції” (у трьох семестрах), “Художній переклад” (у зимовому та літньому семестрах), “Професійний переклад” (у трьох семестрах), “Неологізація англійської лексики”, “Лінгвокультурні аспекти дискурсу”, “Жінки та їхнє становище у суспільстві 18–19
ст.”, “Історія англійської мови”, “Англійська мова для конкретних цілей”,
“Переклад професійних текстів” (у зимовому та літньому семестрах), “Переклад аудіовізуальних текстів”, “Позашкілька діяльність” (у зимовому та
літньому семестрах), “Фільмова адаптація літературних творів”, “Південь
Америки”, “Американський театр і суспільство”, “Мовні і презентаційні навички”, “Синхронний переклад” (у кожному навчальному семестрі),
“Вступ до роботи з інструментами CAT” (у зимовому та літньому семестрах),
“Переклад драматичних творів”, “Давня англійська література”(2), “Семантика”, “Художня культура Австралії і Нової Зеландії”, “Лексикологія і
лексикографія”, “Переклад дитячої літератури”, “Мова та медіа в рекламі
(переклад)”, “Сучасна література і культура корінних американців”, “Чорна
культура Канади”, “Особи, події та система Великобританії”, “Гарлемський ���
р��
енесанс”, “Локалізація”, “Професійна термінологія”. Всі дисципліни надають
змогу магістрантам набрати 3 кредити, крім зазначеної. Після закінчення
програми магістранти складають державні іспити з “Англійської філології”
та “Перекладознавства і перекладу”.
Магістерська програма “Англійська мова і література” та обрання
спеціальності “Викладання навчальних предметів в школі” дає можливість
засвоїти предмети обов’язкові до вивчення та обов’язкові за вибором. До
обов’язкових належать дисципліни блоку “Англійська мова і література”:
“Дидактика англійської мови” (у зимовому та літньому семестрах) по 4 кредити кожен, “Американська література 20–21 ст.” (3), “Контрастивний аналіз
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англійської та словацької мов������������������������������������������
”�����������������������������������������
(4), “����������������������������������
�����������������������������������
Створення навчальних планів та навчальних матеріалів” (3).
Обов’язкові за вибором (факультативні) дисципліни складаються з трьох
блоків. До блоку А “Мова і лінгвістика” віднесли предмети:“Соціолінгвістика”,
“Неологізація англійської лексики”, “Історія англійської мови”, “Англійська мова
для спеціальних цілей”, “Основи перекладознавства для вчителів”, “Основи
перекладу з англійської мови для вчителів”, “Л���������������������������
інгвокультурн��������������
і�������������
аспекти дискурсу”, кожен з яких має три кредити.
Блок В “Дидактика” складається з предметів: “Методичні підходи до викладання усного мовлення”(3), “Методичні підходи до викладання граматики і лексики” (3), “Методичні підходи до викладання писемного мовлення”
(3), “Інноваційне навчання та електронне навчання у викладанні англійської
мови” (3), “Глобальні проблеми освіти” (3).
Блок С “Література і культура” пропонує магістрантам прослухати
курси: “Експеримент у романі”, “Жінки та їхнє становище в суспільстві
18—19ст.”, “Позашкільна діяльність” (курс викладають у зимовому та літньому семестрах), “Фільмоадаптації літературних творів”, “Американський
театр і суспільство”, “Південь Америки”, “Художня культура Австралії та
Нової Зеландії”, “Сучасна література і культура корінних американців”, “Особи, події та система Великої Британії”, “Чорна література і культура Канади”,
“Гарлемський ренесанс”, по три кредити кожен.
Студенти повинні набрати принаймні 18 кредитів з обов’язкових курсів,
зазначено також, що і з факультативних курсів (за вибором) потрібно заробити 18 кредитів, мінімально засвоїти дисципліни з кожного блоку (мова та
лінгвістика, література та культура, дидактика), які мають не менше трьох
кредитів.
Програма завершується складанням двох державних іспитів “Дидактика
англійської мови”, “Англійська філологія”. Дисципліни, які ми виділили
курсивом збігаються з магістерською програмою ������������������������
“�����������������������
Англійська мова і культура”. Ми вважаємо, що цей збіг не випадковий. Саме ці курси становлять
основу підготовки магістрів з англійської філології та формують професійні
компетенції. Отже, у другій магістерській, які і у бакалаврській програмі,
зроблений нахил у бік дидактичних, методичних дисциплін, оскільки випускник отримав спеціальність “викладання навчальних предметів у школі”
До магістерської програми доданий блок “Дидактика”, дисципліни якого
глибше формують педагогічні компетенції у випускника. У бакалаврській
програмі є лише курс “Вступ до дидактики англійської мови” (4) та курси
перекладу і перекладознавства для вчителів (3+3).
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27. Опис програми магістерського семінару
(Польща, Вроцлавський університет,
Інститут слов’янської філології)1
Короткий опис:
Мета дисципліни – написання магістерської роботи чеською або польською мовами, що є умовою для допуску до магістерського іспиту.
Повний опис:
1. Ознайомлення студентів з вимогами та технікою написання магістерських робіт.
2. Удосконалення методів пошуку та збору лінгвістичної бібліографії.
3. Поглиблення навичок самостійного аналізу мовних явищ.
4. Розвиток навичок проблематизації, класифікації мовних явищ, інтегрування знань з різних джерел.
5. Підвищення здатності синтезувати різні ідеї й погляди та формулювати власні критичні судження.
Результати навчання:
Знання: K_W02 K_W06
Студент має структуровані та глибокі знання з чеської лінгвістики, а
також у галузі мовної теорії та методології.
Навички: K_U07 K_U08 K_U09
Студент здатний шукати, аналізувати, оцінювати та інтегрувати інформацію, використовуючи різні наукові джерела та на їхній основі критично
аналізувати. Він може синтезувати різні ідеї і погляди, вибирати і застосовувати методи, що дадуть можливість йому розробляти власні результати
досліджень. Він може дискутувати з іншими людьми. Володіє знаннями
чеської мови та поглибленою підготовкою письмових творів чеською мовою,
завдяки чому може репрезентувати результати свого дослідження.
Соціальні компетенції: K_K02 K_K04 K_K05
Студент розуміє необхідність дослідження як способу формування власного естетичного чуття та сфери концептуальної ментальності, а також
ідеалів і моральних цінностей. Усвідомлює важливість принципів професійної етики та інтелектуальної чесності у своїх власних діях; дотримується
правил доброчесності. На практиці він застосовує принципи, що стосуються
захисту авторського права.
Переклад програми подано за джерелом: Uniwersytet Wrocɫawski. UR: https://usosweb.uni.
wroc.pl/kontroler.php?_ action=katalog2/przedmioty/pokaz Przedmiot&prz_kod=21-FL-C-S2-E1SemJ
1
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Методи і критерії оцінювання:
Умовою зарахування кредиту є репрезентація “Вступу” або одного з
розділів роботи, яку обговорюватимуть та оцінюватимуть під час занять.
Повний опис:
Теми надає на початку семестру особа, що проводитиме семінар. У
ході курсу будуть обговорені методологія літературних або лінгвістичних
досліджень, принципи написання наукової роботи.
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Тенденції підготовки магістрів – філологів, сформульовані у Положеннях, документах Європейського Cоюзу
та Болонської реформи:
Активізація процесів інтеграції вищої школи до єдиного освітнього простору Європейського Союзу
Впровадження трициклової ступеневої освіти, системи кредитів ECTS, розроблення спільних підходів до додатків
дипломів випускників з метою покращення мобільності студентів (до 2015 р.)
Децентралізований підхід у впровадженні інновацій, який обумовлений відсутністю центрального керування або
призначений для пілотування в окремих закладах
Підготовка філологів-магістрів в умовах унітарної та бінарної систем
Зближення систем підготовки філологів у країнах європейської співдружності за умови збереження й розвитку їхньої
національної ідентичності
Формування ЄВО як стандарту знань про Європу
Тенденції підготовки магістрів - філологів під впливом формування Вишеградської групи:
Вміння передбачати майбутній розвиток вищої освіти з врахуванням мегатрендів суспільного розвитку
Розробка та впровадження в освіту нових стандартів підготовки магістрів філологічних спеціальностей
Впровадження загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання
Зміна та структурування змісту освіти магістрів у програмах підготовки
Розподіл дисциплін у змісті навчання на основні, відповідно до кваліфікації, та дисципліни за вибором, виділення
професійного модуля
Уточнення професійних компетенцій у нових програмах підготовки магістрів, відповідно до результатів навчання
Розширення сфери діяльності випускників відповідно до освітньої кваліфікації магістра-філолога
Розробка ІКТ з метою впровадження цифровізації, інноваційних підходів у процес підготовки магістрів-філологів
Формування навчання, зорієнтованого на студента, стимулювання активного навчання та збільшення використання
ІКТ в університетах, що сприяє підготовці конкурентоздатного випускника на ринку праці
Розробка та впровадження ефективних стратегій інтернаціоналізації для покращення академічної мобільності
магістрів
Розширення програм академічної мобільності та грантів на навчання для магістрів країн-учасниць В 4

ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАГІСТРІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Словаччина
Угорщина
Чехія

Польща

Країни Вишеградської групи

Таблиця 1

Україна

Порівняння тенденцій підготовки магістрів філологічних
спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи та України
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1
Готовність до реформування з метою визначення слабких та сильних сторін розвитку освіти країни:
орієнтація на розвиток вищої освіти до 2020 р. та мегатренди соціального розвитку
орієнтація на розвиток вищої освіти до 2030 р. та мегатренди соціального розвитку
орієнтація на розвиток вищої освіти до 2020 р. та мегатренди соціального розвитку
орієнтація на розвиток вищої освіти до 2030 р. та мегатренди соціального розвитку
Формування національної освіти, збереження національної мови, літератури, культури, етнічних традицій:
підготовка філологів польської, чеської, словацької, угорської мови/культури
підготовка філологів угорської, польської, чеської, словацької мови/культури
підготовка філологів чеської, польської, словацької, угорської мови/культури
підготовка філологів словацької, польської, чеської, угорської мови/культури
Впровадження загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання:
провідна тенденція у процесі професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей
Впровадження ІКТ технологій у навчальний процес:
системи POL-on, NASK, KBN, НАВА, NCBiR, NCN, програма Pionier
ресурси GINOP
модульні системи MOOCs, SAS, SASа, веб-сервер OLAT, портал School OnLine, CAMPUS, система Derwent
мережа SANET, Moodle, AIS, MAIS
Формування ЄВО як стандарту знань про Європу
«Центральноєвропейські дослідження», «Східноєвропейські дослідження», «Слов’янські дослідження»,
«Cхіднослов’янські дослідження», «Скандинавські дослідження», «Угро-фінські дослідження», «Класична філологія/культура з середземноморськими дослідженнями», «Слов’янознавство зі спеціалізаціями болгарська, чеська,
хорватська, словацька і словенська мови», «Слов’янознавчі дослідження»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ-ФІЛОЛОГІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ КРАЇН В 4

Польща
2

Угорщина
3

4

Чехія

Порівняння концептуальних тенденцій підготовки магістрів
філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи

5

Словаччина

Таблиця 2
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1
«Чесько-німецькі дослідження», «Скандинавські дослідження», «Фінсько-угорські дослідження», «Центральноєвропейські дослідження», «Англо-угорські наукові дослідження», «Англо-угорські соціологічні дослідження»,
«Німецько-угорські дослідження», «Турецькі дослідження»
«Південноєвропейські та східноєвропейські дослідження», «Центральноєвропейські дослідження», «Скандинавські
дослідження», «Чесько-німецькі дослідження»
«Центральноєвропейські дослідження», «Східноєвропейські мови і культури», «Класична філологія з середземноморськими дослідженнями», «Російські дослідження», «Слов’янознавство зі спеціалізаціями болгарська, чеська,
хорватська, словацька і словенська мови»
Підготовка магістрів-філологів за визначеними моделями змісту навчання:
моделі 1, 2, 3, 4, 5.
Формування професійних компетенцій у підготовці магістрів, відповідно до результатів навчання, які
подані у певних дескрипторах:
знання, уміння та соціальні компетенції
знання, уміння, ставлення, автономія та відповідальність, уточнені компетенції вчителя
професійні знання, професійні навички, загальна кваліфікація
теоретичні знання, практичні навички та вміння, додаткові знання, навички та вміння
Впровадження інтерактивних методик на заняттях у магістрів-філологів:
за результатами емпіричного експерименту
Оновлення системи підготовки вчителя початкової та середньої школи:
розроблення нових програм, портфеля кар’єри вчителя, впровадження цифрових технологій, зменшення кількості
учнів на одного вчителя, підняття рівня оплати праці
Розвиток міжнародного співробітництва університетів як процес інтернаціоналізації освіти
Збільшення рівня академічної мобільності за програмами:
NAWA, ERASMUS, Еразмус+ КА107 SYLFF
CEEPUS (з 1998 по 2019рр), Erasmus +, Еразмус+ КА107, Campus Mundy, Erasmus Credit Mobility
ERASMUS, CEEPUS, Еразмус+ КА107
DAAD, CEEPUS, SOCRATES, Leonardo da Vinci, ERASMUS, Еразмус+ КА107, Jean Monnet, TEMPUS, Akcia RakúskoSlovensko
Збільшення до 20% програм академічної мобільності та грантів на навчання для магістрів країн-членів В 4:
виконати до 2020 р.

2

3

4

5

Закінчення табл. 2
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