
Сертифікатна програма 

 «Німецькі та європейські студії» 

 

 Рівень кваліфікації для якого пропонується сертифікатна програма 
Магістр.  

 

 Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, 

неформального, неофіційного) 
Немає. 

  

        Профіль програми 

Сертифікатна програма «Німецькі та європейські студії» пропонує своїм слухачам 

здобути ґрунтовні знання з сучасних політичних процесів Німеччини та Європейського 

Союзу в межах курсів, які викладатимуться запрошеними з Університету ім. Ф. Шиллера 

(м. Єна, Німеччина) фахівцями переважно німецькою мовою. Саме тому програма 

пропонує інтенсивні курси німецької мови, що також викладатимуться носіями мови. Це 

дозволить слухачам сертифікатної програми ознайомитися з німецькою академічною 

традицією викладання і дослідження питань, пов’язаних із сучасною німецькою 

політикою, економікою, юриспруденцією. Усі курси, що пропонуються в межах цієї 

програми, є міждисциплінарними. Програма передусім орієнтована на сучасні німецькі 

студії, зокрема на дослідження та аналіз різних політичних питань на федеральному рівні 

ФРН. Програма охоплює такі тематичні напрями: сучасна зовнішня політика ФРН, її 

політична система та історія, делегування повноважень і функціонування Європейського 

Союзу тощо. Окрім цього вивчаються основи правознавства та економіки в межах курсів, 

які чітко орієнтовані на дослідження сучасного стану справ у Німеччині та Європейському 

Союзі. Ці курси охоплюють такі теми, як німецьке публічне і конституційне право, основи 

німецької економічної політики. Отримані завдяки цій сертифікатній програмі знання і 

вміння стануть в нагоді майбутнім аналітикам і державним службовцям, чия діяльність 

буде пов’язана з європейською інтеграцією України, реформуванням державного 

управління та місцевого самоврядування. 

 

Загальний обсяг навчальної сертифікатної програми – 11 кредитів ЕКТС.     

  

           Ключові результати навчання 

1.      Знання з предметної області 

 

По успішному закінченні програми, студенти одержують сертифікат НаУКМА та 

сертифікат Університету ім. Ф. Шиллера. Для одержання сертифікатів необхідно 

прослухати та отримати позитивні оцінки з таких дисциплін: «Німецька мова» (3 ЕКТС), 

«Політична система та зовнішня політика ЄС» (2 ЕКТС), «Політична історія і політична 

система Німеччини» (2 ЕКТС), «Німецька державна політика (економіка і право)» 

(2 ЕКТС), «Сучасна зовнішня політика ФРН» (2 ЕКТС). 

 

Студенти, які прослухали сертифікатну програму «Німецькі та європейські студії» мають 

продемонструвати: 



 широку обізнаність з політичною системою ФРН та її історією;  

 добре розуміння особливостей сучасної зовнішньої політики ФРН;  

 обізнаність у питаннях делегування повноважень і функціонування Європейського 

Союзу; 

 знання основних механізмів функціонування політичних інститутів ФРН та ЄС. 

 

 

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області 

 вміння опрацьовувати матеріали з проблематики прийняття рішень та делегування 

повноважень в Європейському Союзі та в Німеччині на федеральному рівні крізь 

призму як політологічного, так і економічного та юридичного аспектів. 

 навики міждисциплінарного аналізу проблематики міжнародних відносин. 

 

3. Практичні навички з предметної області 

 вміння аналізувати поточні проблеми і складні питання в діяльності Німеччини та 

Європейського союзу на міжнародній арені із використанням німецькомовної 

джерельної бази; 

 здатність структурувати, оформлювати й представляти дослідницький та 

аналітичний матеріал відповідно до вимог і традицій німецької академічної 

спільноти; 

 вміння застосовувати широку базу теорій міжнародних відноси для порівняльного 

міждисциплінарного аналізу низки політичних, економічних та правових питань і 

проблем у відносинах ЄС з іншими державами. 

 

4. Загальні уміння та навички 

 належний рівень володіння німецькою мовою після закінчення програми; 

 належний рівень знань з української, англійської та німецької суспільствознавчої 

наукової термінології; 

 аналітичні навички з поєднання україномовної та німецькомовної наукової й 

академічної традиції для опрацювання сучасних суспільно-політичних проблем на 

міжнародній арені;   

 

       Положення про екзамени, оцінювання і оцінки 

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань» 

      Вимоги до випуску 

Завершена навчальна програма обсягом 11  кредитів. 

       Форма навчання 

     Денна 

      Керівник програми 

Доцент, канд. політ. наук Яковлєв Максим Володимирович 

 


