
Профіль освітньої програми «Германські мови та літератури (переклад
включно), перша –  англійська», зі спеціальності 035 «Філологія»

1 - Загальна інформація
Повна назва вищого 
навчального 
закладу

Харківський національний університет міського господарства імені 
О.М. Бекетова

Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу

Бакалавр філології за спеціалізацією 035.041 Германські мови та 
літератури (переклад включно), перша - англійська

Офіційна назва 
освітньої програми

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

Не акредитована. Запроваджена у 2018 р.

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 

Мова(и) викладання Українська, англійська
Термін дії освітньої 
програми

3 роки 10 місяців

2 - Мета освітньої програми
Програма розроблена відповідно до місії та стратегії університету, яка полягає у підготовці
висококваліфікованих фахівців (перекладачів і викладачів) для галузі міського господарства,
а  також для середніх  закладів  освіти,  та спрямована на здобуття  та  розвиток у студентів
поглиблених  теоретичних  та  практичних  знань,  умінь  та  навичок  з  філології  в  процесі
професійної  діяльності,  формування  критичного  мислення  та  здатності  до  подальшого
навчання.

3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область Об’єктами вивчення та професійної діяльності бакалавра філології 

є мова(и) (в теоретичному / практичному, синхронному / 
діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультурному та
інших аспектах); література й усна народна творчість; жанрово-
стильові різновиди текстів; переклад; міжособистісна, міжкультурна 
та масова комунікація в усній і письмовій формі.
 Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології, що 
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в 
діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і 
оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, 
організацією успішної комунікації різними мовами. 
Теоретичний зміст предметної галузі становить система базових 
наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять 
філології. 



Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні 
філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і 
методики дослідження мови і літератури, інформаційно-
комунікаційні технології.

Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації

Спеціальна  освіта в галузі філології та перекладознавства.
Ключові слова: переклад, філологія, германські мови.

Особливості 
програми

Не має

4 - Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Можливе працевлаштування у науковій, літературно-видавничій та 
освітній галузях; на викладацьких посадах у закладах загальної 
середньої освіти (за наявності в освітній програмі циклу психолого-
педагогічних та методичних дисциплін і проходження педагогічної 
практики); у засобах масової інформації; у різноманітних фондах, 
спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і
культурних центрах тощо; у різних галузях господарства, де потрібні
послуги зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів.

Подальше навчання Навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття
додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти. 

5 - Викладання та оцінювання
Викладання та 
навчання

Студенто-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 кваліфікаційної  роботи, атестаційний екзамен.

6 - Програмні результати навчання
Програмні 
результати 
навчання, визначені 
стандартом 

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та
нефахівцями  державною  та  іноземною(ими)  мовами  усно  й
письмово,  використовувати  їх  для  організації  ефективної
міжкультурної комунікації. 
ПРН 2.  Ефективно працювати з  інформацією:  добирати необхідну
інформацію  з  різних  джерел,  зокрема  з  фахової  літератури  та
електронних  баз,  критично  аналізувати  й  інтерпретувати  її,
впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 
ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.
ПРН 4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи,
суспільства.
ПРН  5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур
та релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо.
ПРН  6.  Використовувати  інформаційні  й  комунікаційні  технології
для  вирішення  складних  спеціалізованих  задач  і  проблем
професійної діяльності.
ПРН  7.  Розуміти  основні  проблеми  філології  та  підходи  до  їх
розв’язання  із  застосуванням  доцільних  методів  та  інноваційних



підходів. 
ПРН  8.  Знати  й  розуміти  систему  мови,  загальні  властивості
літератури  як  мистецтва  слова,  історію  мови  (мов)  і  літератури
(літератур),  що  вивчаються,  і  вміти  застосовувати  ці  знання  у
професійній діяльності. 
ПРН 9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що
вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію.
ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у
практичній діяльності.
ПРН 11.  Знати принципи,  технології  і  прийоми створення усних і
письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною
(іноземними) мовами. 
ПРН 12. Аналізувати мовні  одиниці,  визначати їхню взаємодію та
характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
ПРН  13.  Аналізувати  й  інтерпретувати  твори  української  та
зарубіжної  художньої  літератури  й  усної  народної  творчості,
визначати  їхню  специфіку  й  місце  в  літературному  процесі
(відповідно до обраної спеціалізації).
ПРН 14. 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  побутовій,  суспільній,
навчальній, професійній, науковій сферах життя.
ПРН  15.  Здійснювати  лінгвістичний,  літературознавчий  та
спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.
ПРН  16.  Знати  й  розуміти  основні  поняття,  теорії  та  концепції
обраної  філологічної  спеціалізації,  уміти  застосовувати  їх  у
професійній діяльності.
ПРН  17.  Збирати,  аналізувати,  систематизувати  й  інтерпретувати
факти  мови  й  мовлення  й  використовувати  їх  для  розв’язання
складних  задач  і  проблем  у  спеціалізованих  сферах  професійної
діяльності та/або навчання.
ПРН  18.  Мати  навички  управління  комплексними  діями  або
проектами  при  розв’язанні  складних  проблем  у  професійній
діяльності  в  галузі  обраної  філологічної  спеціалізації  та  нести
відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.
ПРН  19.  Мати  навички  участі  в  наукових  та/або  прикладних
дослідженнях у галузі філології.

Програмні
результати
навчання,  визначені
закладом  вищої
освіти

 ПРН 20. Обґрунтовувати моральні засади суспільних та 
професійних відносин на основі категоріального аналізу етичних 
теорій; формувати усвідомлене почуття відповідальності та 
морального самовдосконалення; виробляти компромісні рішення 
при здійсненні спільної діяльності шляхом етичної 
рефлексії; аналізувати мистецькі джерела в контексті сучасних 
естетичних теорій; визначати художні особливості культурного 
розвитку європейської цивілізації; здатність висловлювати та 
обґрунтовувати свою позицію з питань ціннісного ставлення до 
художньої спадщини людства.
ПРН 21. Застосовувати навички управління конфліктами в 
професійній діяльності, засоби та стратегії їхнього регулювання та 
розв’язання.



ПРН 22.  Застосовувати основні положення і методи соціологічної 
науки при вирішенні професійних задач.
ПРН 23.  Розуміти принципи економічної науки, особливості 
функціонування економічних систем.
ПРН 24. Застосовувати категоріальний апарат психології  в системі
професійного навчання і практичної діяльності; враховувати основні
психічні  соціально-психологічні  та  психофізіологічні  прояви
особистості; сприймати  науково  обґрунтовану  психологічну
інтерпретацію  структурних  елементів  психіки
особистості; усвідомлювати  власну  психічну  сферу; аналізувати
різноманітні види діяльності.
ПРН 25.  Аналізувати джерела та літературу з історії 
Слобожанщини; визначати історико-етнографічні особливості 
регіону, причинно-наслідкові зв’язки головних подій історії 
Слобожанщини; долати стереотипи історичного мислення щодо 
минулого Слобожанщини; використовувати методи соціальних 
досліджень.
ПРН 26. Володіти базовими методиками захисту інтелектуальної 
власності; застосовувати правила оформлення прав інтелектуальної 
власності.
ПРН 27. Аналізувати роль і значення сучасного міста в контексті 
глобальних і локальних викликів.
ПРН 28. Застосовувати основні положення політичної науки при 
вирішенні професійних задач.
ПРН 29. Володіти особливостями спілкування між представниками 
різних культур народів світу (усне та писемне спілкування ), 
визначати різні впливи соціального середовища на мову й мовну 
поведінку людей, володіти функційно-стильовими засобами мови та 
застосувати їх.
ПРН 29. Встановлювати ступень спорідненості мов, що  
зіставляються; досліджувати діахронічні процеси в історії мов; 
вивчати етимологію слів; визначати схожість та відмінності 
лексичних одиниць мов, що зіставляються; механізми утворення 
нових слів та значень.
ПРН 30. Виконувати переклади тексти галузі міського господарства 
з/на англійську та другу іноземну мову.
ПРН 31. Впевнено вести усне та письмове ділове спілкування 
англійською мовою в галузі міського господарства.
ПРН 32.  Перекладати та редагувати науково-технічну літературу, 
медіадискурс, складати та перекладати патентну документацію.

ПРН 33. Володіти засобами риторики та культури мовлення, 
протоколом перекладача та перекладацьким скорописом.

ПРН 34. Проводити самостійне наукове дослідження з теоретичної 
граматики та лексикології англійської мови.

ПРН 35. Володіти терміносистемою галузі інформаційних 
технологій.
ПРН 36. Виконувати переклади тексти галузі інформаційних 
технологій з/на англійську мову, володіти граматичними та 
лексичними особливостями науково-технічного перекладу.
ПРН 37. Перекладати та редагувати ділову кореспонденцію, 
володіти протоколом перекладача та діловим етикетом.



ПРН 38. Володіти основами психолінгвістики, когнітивної та 
прикладної лінгвістики.
ПРН 39. Проводити самостійне наукове дослідження з 
психолінгвістики та англомовної термінології галузі інформаційних 
технологій.

7 - Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове 
забезпечення

Якісний  рівень  професійної  підготовки  бакалаврів  забезпечується
кваліфікованим  науково-педагогічним  складом  кафедри,  до  якого
входять  кандидати  наук,  доценти.  Викладачі  кафедри  мають
практичний  досвід  в  галузі  перекладу,  7  викладачів  пройшли
стажування із сучасних методів викладання  за кордоном.

Матеріально-
технічне 
забезпечення

Навчальний  процес  у  повному  обсязі  забезпечений  аудиторним
фондом,  адміністративними  і  допоміжними  приміщеннями.
Спеціалізовані  комп’ютерні  лабораторії  кафедри  мають  сучасне
обладнання  та  програмне  забезпечення,  можливість  доступу  до
мережі інтернет. 
Для  лекційних  занять  використовуються  аудиторії  з
мультимедійним  обладнанням.  Для проведення  практичних  занять
використовуються  лабораторія  з  мультимедійним  та  теле-  і  відео-
комунікаційними технологіями.
Для проведення практичних і  лабораторних робіт,  інформаційного
пошуку  та  обробки  результатів  використовується  спеціалізована
лабораторія, яка обладнана 10 сучасними комп’ютерами .

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення

Усі  освітні  компоненти  освітньої  програми  «Германські  мови  та
літератури  (переклад  включно),  перша  –   англійська»,  зі
спеціальності  035  «Філологія» забезпечені  такими  навчально-
методичними матеріалами:
підручники;  навчальні  посібники;  конспекти  лекцій;  методичні
вказівки  та  рекомендації;  індивідуальні  завдання;  приклади
розв’язування  типових  задач  чи  виконання  типових  завдань;
словники; комп’ютерні  презентації;  навчальна програма SMRT від
партнерів університету - Канадського Коледжу англійської мови, що
являє  собою повністю  цифровий  навчальний  план,  заснований  на
матеріалі Інтернет мережі тощо.
Усі  навчально-методичні  матеріали  доступні  для  студентів  у
читальних  залах  наукової  бібліотеки
http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/,  в  тому  числі  у  залі
інформаційного сервісу, обладнаному комп’ютерами з доступом до
мережі  Інтернет  та  локальної  мережі  Університету,  у  цифровому
репозиторію http://eprints.kname.edu.ua,  на  порталі  Центру
дистанційного навчання http://cdo.kname.edu.ua/

8 - Академічна мобільність
Національна 
кредитна 
мобільність

Відповідно  до  Положення  про  академічну  мобільність  студентів,
аспірантів,  докторантів,  науково-педагогічних  та  наукових
працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

Міжнародна 
кредитна 
мобільність

ХНУМГ імені О.М. Бекетова має 5 діючих договорів в 
рамках Erasmus + International Credit Mobility із наступними 
іноземними університетами, а саме:

1) Близькосхідний Технічний Університет, м. Анкара, Туреччина 

../../../../../../../../../../C:/Users/AppData/Local/Temp/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
../../../../../../../../../../C:/Users/AppData/Local/Temp/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://eprints.kname.edu.ua/
http://cdo.kname.edu.ua/
http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/


(METU) 

2) Університет імені Арістотеля, м. Салоніки, Греція 

3) Університет Нової Горіци, м. Нова Горіця, Словенія

4) Естонський Університет природничих наук, м. Тарту, Естонія 

5) Лодзинський технічний університет (м. Лодзь, Польща) 

Партнерами кафедри є такі навчальні заклади:
1) Регіональний  офіс  з  питань  викладання  англійської  мови

посольства США в Україні;
2) TESOL International;
3) Дом Нюрнберга;
4) Альянс Франсез в Україні;
5) Центр «Вікно в Америку»

Навчання іноземних
здобувачів вищої 
освіти

Відповідно  до  Правил  прийому  на  навчання  до  
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2019/Pravyla_pryomy_111.PDF
https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2019/Pravyla_pryomy_111.PDF

