
Профіль освітньої програми  

 

Загальна інформація 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Германські мови та літератури (переклад включно), перша -

англійська 

Спеціальність 035 Філологія 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Бакалавр, бакалавр філології за спеціалізацією 035.041 Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша - англійська 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 3 роки 10 місяців  

 

Наявність 

акредитації 

- 

Цикл/рівень 
 

Перший (бакалаврський) рівень  

НРК України – 7 рівень  

FQ-EHEA – перший цикл  

ЕQF-LLL – 6 рівень  

Вимоги до рівня 

освіти вступника 

Наявність повної загальної середньої освіти  

Загальні правила щодо передумов вступу 

Мова(и) викладання Українська, англійська 

Термін дії освітньої 

програми 

3 роки 10 місяців 

Мета освітньої програми 

 Метою освітньо-професійної програми є надання вищої освіти за 

спеціальністю 035 «Філологія» на першому (бакалаврському) рівні, 

що передбачає здобуття особою теоретичних та практичних знань, 

умінь, навичок та компетентностей, достатніх для забезпечення 

процесу міжкультурної комунікації та викладання іноземної мови у 

середніх навчальних закладах, а також для проведення самостійних 

наукових досліджень у сфері філології, зокрема, у галузі 

перекладознавства 

Характеристика освітньої програми 

Предметна область Здобувач вищої освіти за спеціальністю «Філологія» має 

оволодіти загальнонауковими методами дослідження та 

спеціальними філологічними методами аналізу тексту, засвоїти 

основні методи і методики дослідження мови і літератури. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна  

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Спеціальна освіта в галузі філології та перекладознавства. 

Ключові слова: переклад, міжкультурна комунікація 

Особливості 

програми 

Не має 

Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Можливості працевлаштування випускників знаходяться в межах  

перекладацької та науково-дослідної діяльності відповідно до 

отриманої спеціальності. Передбачається, що випускники освітньо-

професійної програми здатні виконувати професійну роботу в 

галузі перекладу  



Подальше навчання Здобуття ступеня магістра  

Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проектна робота, 
навчання через перекладацьку та педагогічну практику. 

Оцінювання Оцінювання проводиться на різних етапах упродовж усього курсу 

навчання і охоплює вступне, поточне, рубіжне та підсумкове 

оцінювання. Важливого значення набуває оцінювання самостійної 

роботи та самооцінювання. 

Форми оцінювання: письмові та усні екзамени, заліки, тести, 

контрольні роботи, усні презентації, есе, поточний контроль, звіти 

з практики, захист бакалаврської дипломної роботи. 

Програмні результати навчання 



Програмні 

результати 

навчання, визначені 

стандартом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 1.Використовувати українську мову як державну в усіх сферах 

суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 2. Аналізувати головні тенденції історичного розвитку 

українського народу, аргументувати свої погляди на дискусійні 

моменти української історії та сучасного суспільного життя. 

ПРН 3. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 4. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 5. Демонструвати розуміння фундаментальних принципів 

буття людини, природи, суспільства. 

ПРН 6. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур 

та релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 7. Використовувати іноземну мову для організації ефективної 

міжкультурної комунікації. 

ПРН 8. Застосовувати філологічні знання для розв’язання 

професійних завдань. 

ПРН 9. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології, 

зокрема для вирішення стандартних завдань професійної 

діяльності. 

ПРН 10. Виділяти галузі філології й окреслювати коло їх основних 

проблем. 

ПРН 11. Знати систему мови. 

ПРН 12. Знати історію мови (мов) і літератури (літератур), що 

вивчаються. 

ПРН 13. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 14. Створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів 

державною та іноземною (іноземними) мовами. 

ПРН 15. Аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 16. Аналізувати й інтерпретувати твори української та 

зарубіжної художньої літератури й усної народної творчості, 

визначати їх специфіку й місце в літературному процесі. 

ПРН 17. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній 

та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), 

для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя. 

ПРН 18. Здійснювати лінгвістичний та літературознавчий аналіз 

текстів різних стилів і жанрів. 

ПРН 19. Окреслювати основні проблеми дисциплін, що визначають 

конкретну філологічну галузь, пояснювати їх взаємозв’язок у 

цілісній системі знань. 

ПРН 20. Демонструвати знання з обраної філологічної 

спеціалізації: мовознавства, літературознавства, фольклористики, 

перекладознавства, прикладної лінгвістики. 

ПРН 21. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати 

мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й 

перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної 

спеціалізації). 

ПРН 22. Планувати і здійснювати дослідження в галузі філології на 

належному рівні. 



Програмні 

результати 

навчання, визначені 

вищим навчальним 

закладом  

 

 

ВПРН 23. Знати особливості граматичної будови, природи 

граматичних явищ та граматичних процесів сучасної англійської 

мови, використовувати основні методики граматико-

лінгвістичного аналізу. 

ВПРН 24. Визначати функції мови в суспільстві, проводити 

соціолінгвістичні дослідження у вигляді опитувань, анкетування, 

складання питальників тощо. 

ВПРН 25. Використовувати риторичні прийоми та інші форми 

комунікативної взаємодії та впливу на аудиторію, що відповідають 

вимогам інформаційного суспільства; проводити аналіз 

комунікативного простору. 

ВПРН 26. Демонструвати розуміння форми і змісту мови, 

співвідношення мови й мислення. 

ВПРН 27. Застосовувати методи порівняльних лексикологічних 

досліджень; використовувати образний ресурс мови при перекладі. 

ВПРН 28. Здійснювати аналіз різних типів неологізмів,  шляхів і 

способів їх утворення; визначати етапи асиміляції запозичених 

слів. 

ВПРН 29. Здійснювати переклад галузевої усної та письмової 

документації ( галузь міського господарства)та патентної 

документації; виконувати патентний пошук, оформлювати заявку 

на корисну модель, винахід, знак для товарів та послуг, 

комп’ютерну програму, базу даних тощо. 

ВПРН 30. Використовувати іноземну мову для організації 

ефективної міжкультурної комунікації, аналізувати ефективність 

ведення міжкультурного спілкування та форм його організації. 

ВПРН 31. Використовувати методи психолінгвістичних досліджень 

мовних одиниць та тексту. 

ВПРН 32. Здатність записувати перекладацьким скорописом; 

здатність автоматичного застосування перекладацьких прийомів та 

трансформацій в умовах стресу і обмеженості в часі; здатність 

швидко визначати зміст незнайомої лексики за контекстом; 

здатність швидко приймати правильні рішення в проблемних 

ситуаціях. 

ВПРН33. Професійно здійснювати різні види усного перекладу 

галузевих текстів у ситуаціях різної складності; поводитись при 

перекладі згідно з основними правилами вербальної та 

невербальної поведінки перекладача та професійним етикетом. 

ВПРН34. Орієнтуватись в термінологічному комплексі галузі 

міського господарства, застосовувати терміни у практичній 

діяльності для розв’язання  професійних комунікативних завдань. 

ВПРН 35. Демонструвати розуміння особливостей сутності, змісту 

та специфіки корпоративної культури, здійснювати публічні 

виступи, ділові зустрічі та переговори. 

ВПРН 36. Використовувати  другу мову, що вивчається, в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному) галузі 

міського господарства для розв’язання  професійних 

комунікативних завдань. 

ВПРН37. Застосовувати основні техніки і прийоми усного і 

письмового перекладу в IT сфері; здійснювати переклад усних і 

письмових текстів з мови оригіналу і мови перекладу з урахуванням 

стилістичних і лексико-граматичних особливостей. 



 ВПРН 38.Здійснювати професійну діяльність як перекладача в 

різноманітних професійних офіційних та неофіційних ситуаціях. 

ВПРН 39. Співставляти когнітивний аналіз мовних явищ з іншими 

відомими їм підходами (структуралістським, генеративним, 

традиційним лексико-семантичним тощо); володіти навичками 

когнітивно-лінгвістичного аналізу в межах основних концепцій 

цього напряму. 

ВПРН 40. Розуміти деталі та загальний зміст ділової 

кореспонденції, писати резюме, ділові листи, заповнювати бланки 

для професійних цілей; виступати з підготовленими презентаціями, 

вести ділові переговори;складати примітки, реферувати та 

редагувати тексти. 

ВПРН41. Аналізувати систему науково-технічних стилів 

англійської мови, визначати способи перекладу без значних 

стилістичних та лексичних втрат, робити адекватний переклад, 

враховуючи різноманітні мовні та психологічно-культурні 

особливості. 

ВПРН42. Орієнтуватися в термінологічному комплексі галузі 

інформаційних технологій, застосовувати терміни у практичній 

діяльності для розв’язання  професійних комунікативних завдань. 

ВПРН 43.Ефективно використовувати засоби усного та писемного 

спілкування в галузі інформаційних технологій. 

ВПРН 44. Використовувати комп’ютерні системи автоматизації 

перекладу та електронні словники для вирішення завдань 

професійної діяльності з перекладу іншомовної інформації. 



Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Науково-педагогічні працівники, що задіяні до викладання 
навчальних дисциплін за спеціальністю, відповідають Ліцензійним 
умовам провадження освітньої діяльності на першому 
(бакалаврському) рівні вищої освіти. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними 

робочими місцями, мультимедійним обладнаннями відповідає 

потребам. Наявна вся необхідна соціально-побутова 

інфраструктура, кількість місць в гуртожитках відповідає 

потребам. Для проведення практичних і лабораторних робіт, 

інформаційного пошуку та обробки результатів наявні 

спеціалізовані класи кафедри (2 лабораторії, 1 спеціалізований 

кабінет з іноземних мов) з необхідним програмним забезпеченням 

та необмеженим відкритим доступом до Інтернет-мережі 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

- необмежений доступ до мережі Інтернет;  

- наукова бібліотека університету; 

- віртуальне навчальне середовище Moodle;  

- навчальна програма SMRT від партнерів університету -

Канадського Коледжу англійської мови, що являє собою 

повністю цифровий навчальний план, заснований на матеріалі 

Інтернет мережі; 

- навчальні і робочі плани;  

- навчальні посібники та інші дидактичні матеріали для 

самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисциплін, 

програми практик;  

- методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів), 

дипломних робіт (проектів) 

Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На загальних підставах в межах України 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

- 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе, після вивчення курсу української мови  «Українська мова 

як іноземна»  

 

 


