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ПЕРЕДМОВА 
 

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 
регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, організаційні, 
навчальні та методичні вимоги у підготовці фахових молодших бакалаврів за 
спеціальністю 035 «Філологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки».  

Освітньо-професійна програма «Філологія (англійська мова)» заснована на 
компетентнісному підході підготовки фахівців за спеціальністю 035 «Філологія» 
галузі знань 03 «Гуманітарні науки» у сфері фахової передвищої освіти. 

Під час розроблення ОПП було враховано основні положення підпункту 
12 пункту 2 прикінцевих та перехідних положень Закону 2745 в частині 
використання галузевих стандартів підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст як орієнтовні та стандарт вищої 
освіти України за спеціальністю «Філологія» для першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і 
науки № 869 від 20 червня 2019 року. 

Розроблено проєктною групою циклової комісії з іноземних мов 
Відокремленого структурного підрозділу Приватного закладу вищої освіти 
«Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського 
міжнародного університету» у складі:  

 
Курілова Юлія Олександрівна, спеціаліст вищої категорії, викладач циклової 
комісії з іноземних мов; 
Лавриненко Олександр Олександрович, викладач циклової комісії з іноземних 
мов, кандидат філологічних наук; 
Скиба Оксана Миколаївна, спеціаліст вищої категорії, викладач циклової 
комісії з іноземних мов. 
 
Рецензенти: 
 
Баб’юк Оксана Василівна, кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії, 
викладач-методист, член Громадської організації “Українське відділення 
Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної”, голова 
циклової комісії іноземних мов Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава 
Чорновола      
 
Шиян Діана Олексіївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач 
іноземної мови циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Могилів-
Подільського монтажно-економічного коледжу 
                                                                                                      
Ліпський Анатолій Вікторович, директор Міжнародного центру «Антей» 
 
 

 

https://vstup.osvita.ua/spec/1-40-1/0-0-1483-0-0-0/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/65039/


1. Опис освітньої програми «Філологія (англійська мова)» 

 зі спеціальності 035 «Філологія»  галузі знань 03 «Гуманітарні науки» 
у сфері фахової передвищої освіти 

 
1 – Опис освітньо-професійної програми 

Повна назва закладу 
освіти та структурного 
підрозділу 

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний 
університет» 
Відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу вищої 
освіти «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж 
Київського міжнародного університету» 
Циклова комісія з іноземних мов 

Освітньо-професійний 
ступінь 

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр 
 

Освітня кваліфікація Фаховий молодший бакалавр з філології (англійська мова) 
Професійна 
кваліфікація 

 

Кваліфікація в 
дипломі 

Фаховий молодший бакалавр з філології (англійська мова) 

Рівень кваліфікації 
згідно з Національною 
рамкою кваліфікацій 

Рівень фахової передвищої освіти: 5 рівень НРК 

Офіційна назва 
освітньої програми 

 Філологія (англійська мова) 

Обсяг кредитів ЄКТС, 
необхідний для 
здобуття ступеня 
фахового молодшого 
бакалавра 
освітньої програми 
 

Диплом фахового молодшого бакалавра, 180 кредитів ЄКТС, 
термін навчання - 3 роки 10 місяців (на основі базової загальної 
середньої освіти); 120 кредитів ЄКТС термін навчання - 1 рік 10 
місяців (на основі профільної середньої освіти) 

Наявність акредитації відсутня 

Термін дії освітньої 
програми 
 

До наступного перегляду ОП згідно з Положення про організацію 
освітнього процесу у відокремленому структурному підрозділі 
ПЗВО «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж 
Київського міжнародного університету» 

Вимоги до осіб, які 
можуть розпочати 
навчання за програмою 

Наявність базової загальної середньої освіти /повної загальної 
середньої освіти 

Мови викладання українська 
Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
професійної програми 

https://kymu.edu.ua/ 
https://kymu.edu.ua/koledzh-kimu/ 
 

2 – Мета освітньо-професійної програми 
 

Забезпечити професійно-практичну підготовку здобувачів освіти, яка дасть їм можливість 
самостійно виконувати професійні функції відповідно до переліку первинних посад за фахом, 
забезпечить затребуваність і конкурентноспроможність на ринку праці, можливості 
самореалізації у професійній діяльності та у подальшій освіті та самоосвіті. 

Освітньо-професійна програма «Філологія (англійська мова)» відповідає місії, візії та 
ключовим цінностям Університету, Коледжу КиМУ, яка визначається забезпеченням якісно 

https://kymu.edu.ua/
https://kymu.edu.ua/koledzh-kimu/


нового змісту освіти, впровадженням освітніх програм, що інтегрують світовий досвід, 
підготовкою фахівців-філологів, які зможуть стати конкурентоспроможними не лише на 
вітчизняному, а і на міжнародному ринку праці, використанням новітніх форм та методів 
навчання.  

3 – Характеристика освітньо-професійної програми 
Опис предметної області 

 

Об’єктами вивчення та професійної підготовки фахового 
молодшого бакалавра з філології є мова(и) (в теоретичному / 
практичному, синхронному / діахронному, діалектологічному, 
стилістичному, соціокультурному та інших аспектах); зарубіжна 
література; жанрово-стильові різновиди текстів; переклад; 
міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і 
письмовій формі.  
Предметна область: теорія і практика в галузі філології. 
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 теорія і практика 
філологічної науки, які відповідають предметним спеціалізаціям; 
поєднання теорії і практики перекладацької діяльності на основі 
міждисциплінарного підходу відповідно до специфіки майбутньої 
професійної діяльності. 
Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні 
філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і 
методики дослідження, які застосовують у філології та 
перекладознавстві та відповідають предметним спеціалізаціям, 
інформаційно-комунікаційні технології поєднання методів, 
методик, технологій і засобів, які застосовують у лінгвістиці та 
перекладознавстві, та відповідають предметним спеціалізаціям. 
Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно- 
комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні 
продукти, що застосовуються при перекладі. 

4 – Придатність випускників  
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування  

Фахівець підготовлений виконувати такі професійні роботи (згідно 
з чинною редакцією Національного класифікатора України: 
Класифікатор професій (ДК 003:2010) і обіймати первинні посади 
в освітніх і наукових установах, політичних та громадських 
організаціях, компаніях, підприємствах:  
3431 Секретарі адміністративних  органів  (із  знанням 
англійської мови) 
3431 Оргсекретар (асоціації, союзу, федерації) 
3431 Секретар комітету (організації, підприємства, установ) 
3435 Організатори діловодства (із знанням англійської мови) 
3436 Помічники керівників (із знанням англійської мови) 
3436 Адміністративний помічник 
3436.1 Референт 
3439 Дипломатичний кур'єр  
3439 Асистент 
3439 Організатор громадських заходів  
3439 Секретар дипломатичного агентства  
3340 Інші фахівці в галузі освіти 



Академічні права 
випускників 

 

Випускники мають право продовжувати освіту за ступенем вищої 
освіти бакалавр за спеціальністю 035 «Філологія» галузі знань 03 
«Гуманітарні науки» 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота на основі підручників 
та конспектів, консультації із викладачами. Студентсько-
центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване,  
професійно-орієнтоване навчання. 

Оцінювання Формативне – письмові/усні коментарі та настанови викладачів у 
процесі навчання, формування навичок самооцінювання, 
залучення студентів до оцінювання роботи один одного. 
Сумативне – заліки, диференційовані заліки, письмові іспити з 
навчальних дисциплін, оцінювання поточної роботи протягом 
вивчення окремих освітніх компонентів, тестування, захистів звітів 
за результатами практики. 
Підсумкова атестація у формі комплексного кваліфікаційного 
екзамену 

6 – Перелік компетентностей випускника 
Інтегральна 
компетентність (ІК) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми в галузі філології (лінгвістики, літературознавства, 
перекладу) у процесі професійної діяльності або навчання, що 
передбачає застосування теорій і методів філологічної науки і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності  
(ЗК) 
 

ЗК1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 
в Україні. 
ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 
здорового способу життя. 
ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово. 
ЗК4 Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК5 Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК6 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з 
різних джерел. 
ЗК7 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК8 Здатність працювати в команді та автономно. 
ЗК9 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК10 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК11 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК12 Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій. 

Спеціальні 
компетентності (СК) 

СК1 Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних 
основ. 
СК2 Здатність використовувати в професійній діяльності знання 
про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні. 



СК3 Здатність використовувати в професійній діяльності знання з 
теорії та історії мов(и), що вивчаються(ється).  
СК4 Здатність аналізувати соціальні різновиди мов(и), що 
вивчаються(ється). 
СК5 Здатність використовувати в професійній діяльності системні 
знання тенденції розвитку світового літературного процесу та 
сучасної української літератури. 
СК6 Здатність вільно, гнучко й ефективно 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. 
СК7 Здатність до збирання й аналізу, систематизації та 
інтерпретації мовних, літературних фактів, інтерпретації та 
перекладу тексту. 
СК8 Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для 
розв’язання професійних завдань. 
СК9 Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних 
жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами. 
СК10 Здатність здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних 
стилів і жанрів. 
СК11 Здатність до надання консультацій з дотримання норм 
літературної мови та культури мовлення. 
СК12 Здатність до організації ділової комунікації. 
СК13 Здатність застосовувати знання і вміння, необхідні для 
здійснення адекватного письмового та усного перекладу з 
англійської мови і навпаки 
СК14 Здатність забезпечувати взаємодію вчителя і учня, володіти 
методами навчання іноземної мови 
СК15 Здатність передавати знання, застосовувати професійні та 
педагогічні методи, підходи, технології у роботі з дітьми. 

7. Зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, 
 сформульований у термінах результатів навчання 

Програмні результати 
навчання (ПРН) 

ПРН1 Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 
нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й 
письмово, використовувати їх для організації ефективної 
міжкультурної комунікації. 
ПРН2 Ефективно працювати з інформацією: добирати, аналізувати 
й систематизувати необхідну інформацію з різних джерел, в тому 
числі з фахової літератури. 
ПРН3 Організовувати процес двокультурного саморозвитку та 
міжкультурної комунікації. 
ПРН4 Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, 
суспільства. 
ПРН5 Співпрацювати з представниками інших культур та релігій. 
ПРН6 Використовувати інформаційні й комунікаційні технології 
для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем 
професійної діяльності. 
ПРН7 Поєднувати елементи країнознавства з мовними явищами як 
засобом комунікації та ознайомлення з особливостями країн, 
регіонів.   
ПРН8 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. 
ПРН9 Характеризувати соціальні різновиди мови, яка вивчається. 
ПРН10 Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 
практичній діяльності. 
ПРН11 Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 
письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною 
(іноземними) мовами. 
ПРН12 Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 
характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 
ПРН13 Аналізувати й інтерпретувати твори сучасної української 
та зарубіжної художньої літератури, визначати їхню специфіку й 
місце в літературному процесі. 
ПРН14 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. 
ПРН15 Здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних стилів і 
жанрів. 
ПРН16 Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції 
перекладознавства. 
ПРН17 Вміти застосовувати основні стратегії, способи і прийоми 
письмового і усного перекладу у професійній діяльності. 
ПРН18 Застосовувати навички в організації освітнього процесу, 
володіти методами навчання іноземної мови. 
ПРН19 Здійснювати інформаційну компресію різножанрових 
текстів для отримання вторинної інформації у вигляді анотації чи 
реферату.  
ПРН20 Використовувати засоби іноземної мови у міжкультурному 
спілкуванні в різноманітних сферах життєдіяльності.   

8 – Ресурсне забезпечення реалізації освітньо-професійної програми 
Кадрове забезпечення Відповідність ліцензійним вимогам: 

− наявність у Відокремленому структурному підрозділі 
Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний 
університет» – «Фаховий коледж Київського міжнародного 
університету» циклової комісії з іноземних мов, відповідальних 
за підготовку здобувачів фахової передвищої освіти; робочої 
групи (проектної групи) з педагогічних працівників, на яку 
покладено відповідальність за підготовку здобувачів у сфері 
фахової передвищої освіти за певною спеціальністю, не менше 
трьох педагогічних працівників, які працюють у закладі освіти 
за основним місцем роботи, мають освітню та/або професійну 
кваліфікацію, яка відповідає спеціальності, з яких не менш як 
дві особи мають вищу педагогічну категорію;  

- наявність педагогічних працівників, необхідних для реалізації 
затвердженої освітньо-професійної програми та навчальних 
планів; 

- кожний освітній компонент забезпечений педагогічними 
працівниками з урахуванням їх освітньої та/або професійної 
кваліфікації; 

- відповідність кваліфікації визначається спеціальністю згідно з 
документом про вищу освіту або науковий ступінь, або досвідом 
практичної роботи за відповідним фахом не менше п’яти років 



(крім педагогічної чи науково-педагогічної діяльності); 
− частка педагогічних працівників, які працюють за основним 

місцем роботи, становить не менше 50 відсотків. 
Матеріально-технічне 
забезпечення 

Наявність документів, оформлених відповідно до вимог 
законодавства, які підтверджують право власності чи користування 
майном для провадження освітньої діяльності на строк не менший 
необхідного для завершення одного повного циклу освітньої 
діяльності. 

Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних 
занять та контрольних заходів; належним чином обладнані 
спеціалізовані кабінети, навчальні мультимедійні аудиторії. Для 
професійної підготовки фахівців використовується матеріально-
технічна база, обладнана спеціалізованими кабінетами: історії 
України і української культури, української мови і літератури, 
перекладацька студія, кабінет практичної граматики і лексикології,  
лінгафонний кабінет, кабінет лінгвокраїнознавства, кабінет 
практики усного мовлення,  кабінет практики усного та письмового 
перекладу, кабінет синхронного та послідовного перекладу, 
кабінет експериментальної психології та педагогіки,  
спеціалізований комп’ютерний кабінет, кабінет інформаційних 
технологій, навчальні мультимедійні аудиторії.  

Закладом освіти забезпечено доступність навчальних 
приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних 
класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних 
будівельних норм, правил і стандартів. 

Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 
необхідні для виконання освітніх програм. При цьому наявна 
комп’ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 
років. 

Забезпечення навчальних аудиторій мультимедійним 
обладнанням становить понад 50 відсотків кількості навчальних 
аудиторій. 

Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 
процесу становить не менше ніж 2,4 кв. метра на одного здобувача 
освіти з урахуванням двозмінного навчання. 

Здобувачі освіти, які цього потребують, забезпечені 
гуртожитком. 

Соціально-побутова інфраструктура передбачає наявність 
бібліотеки, у тому числі читальної зали, медичного пункту, пунктів 
харчування, актової зали, спортивної зали, спортивного 
майданчику. В коледжі належним чином обладнані прес-центр, 
редакторська студія. Виконання програм навчальних дисциплін у 
повному обсязі забезпечується матеріально-технічним оснащенням 
кабінетів та аудиторій. 

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

Нормативне забезпечення здійснюється Законом України «Про 
освіту», «Про фахову передвищу освіту», стандартами фахової 
передвищої освіти (державними, галузевими та вузівськими), 
іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України 
та закладу освіти. Інформаційне забезпечення здійснюється 
навчальними книгами (підручниками, навчальними посібниками 
тощо) та електронними ресурсами. Методичне забезпечення 



реалізується обов’язковим супроводженням навчальної діяльності 
студентів певними методичними матеріалами. 
Інформаційне забезпечення передбачає наявність: 
фахових періодичних видань відповідного або спорідненого 
профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому числі в електронному 
вигляді) - не менше двох різних найменувань для спеціальності; 
офіційного веб-сайта закладу освіти, на якому розміщена основна 
інформація про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати 
про акредитацію, освітня діяльність, зразки документів про освіту, 
умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення до приміщень, навчальні структурні підрозділи та 
їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, 
контактна інформація). 
Навчально-методичне забезпечення передбачає наявність: 
затвердженої в установленому порядку освітньо-професійної 
програми, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів освіти; 
робочих програм (силабусів) з усіх навчальних дисциплін 
навчальних планів, які включають: програму навчальної 
дисципліни, заплановані результати навчання, порядок оцінювання 
результатів навчання, рекомендовану літературу, інформаційні 
ресурси в Інтернеті; 
програм з усіх видів практичної підготовки до освітньої програми; 
методичних матеріалів для проведення підсумкової атестації 
здобувачів 

9 – Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 

Можливість навчатися в іншому закладі освіти на території 
України або поза її межами без відрахування з основного місця 
навчання, зі збереженням стипендії та перезарахування отриманих 
кредитів на основі ЄКТС. 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Можливість навчання у закладі освіти, відмінному від 
постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою 
здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно- 
накопичувальної системи та/або відповідних компетентностей, 
результатів навчання (без здобуття кредитів Європейської 
кредитної трансферно- накопичувальної системи), що будуть 
визнані у закладі освіти постійного місця навчання вітчизняного чи 
іноземного учасника освітнього процесу. При цьому загальний 
період навчання для таких учасників за програмами кредитної 
мобільності залишається незмінним. 

 
2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми  

та їх логічна послідовність 
2.1. Перелік компонентів освітньо-професійної програми 

 
Код н/д 

Компоненти освітньо-професійної програми 
(навчальні дисципліни, курсові роботи, 

практика) 

Кількість 
Кредитів 

ECTS  

Форма 
підсумкового 

контролю 
Загальноосвітня підготовка 2660 годин 

Підготовка за ОПП 
ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ОПП 

1.1. Освітні компоненти, які формують загальні компетентності 
ОК.1 Історія України 3,0 Іспит  
ОК.2 Сучасна українська мова 6,0 Залік/Іспит  
ОК.3 Історія української культури 3,0 Залік  



ОК.4 Основи філософських знань (філософія, 
релігієзнавство) 

3,0 Залік  

Всього 15  
1.2. Освітні компоненти, які формують спеціальні компетентності 

ОК.5 Сучасна українська література 3,0 Іспит 
ОК.6 Сучасна зарубіжна література 3,0 Іспит 
ОК.7 Інформаційні системи і технології 4,0 Залік  
ОК.8 Латинська мова 3,0 Іспит  
ОК.9 Вступ до мовознавства 3,0 Іспит 
ОК.10 Практична фонетика англійської мови 3,0 Залік  
ОК.11 Практична граматика англійської мови 6,0 ПМК/Іспит  
ОК.12 Практика усного та писемного мовлення 

англійської мови  
12,0 ПМК/ПМК 

Залік/Іспит  
ОК.13 Практика усного та писемного перекладу 10,0 Захист 

курсового 
перекладу/Іспит  

ОК.14 Історія англійської мови 4,0 Іспит  
ОК.15 Порівняльна лексикологія іноземної та 

української мови 3,0 Іспит  

ОК.16 Стилістика 3,0 Іспит 
ОК.17 Загальна теорія перекладу 4,0 Іспит  
ОК.18 Педагогіка 4,0 Залік 
ОК.19 Методика викладання іноземної мови 4,0 Іспит 
ОК.20 Лінгвокраїнознавство 3,0 Залік 
ОК.21 Анотування та реферування (англійська мова) 5,0 Іспит  
ОК.22 Ділова англійська мова  3,0 Іспит 

Всього 80  
Практична підготовка 

ОК.23 Навчальна практика 6,0 Залік 
ОК.24 Виробнича практика  6,0 Залік  

Всього 12  
Атестація здобувачів фахової перед вищої освіти 

ОК 25 Комплексний кваліфікаційний екзамен 1,0  
Всього: 1  
Загальний обсяг обов’язкових освітніх компонентів 
освітньо-професійної програми 108  

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 
Освітні компоненти за вибором здобувача освіти 

ВК.1 Курс за вибором 1 3,0 Залік 
ВК.2 Курс за вибором 2 3,0 Залік 
ВК.3 Курс за вибором 3 3,0 Залік 
ВК.4 Курс за вибором 4 3,0 Залік  

Всього: 12 (4/0) 
Загальний обсяг компонентів освітньо-професійної 
програми 

120  

*Перелік вибіркових освітніх компонентів переглядається щорічно і відображається в робочих 
навчальних планах. 

                                                                                                                                                                                 
2.2 Структурно-логічна схема ОПП      (додаток 1)                       

 
 



 

 
3. Форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти 

Форми атестації здобувачів 
освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Філологія 
(англійська мова)» за спеціальністю 035 «Філологія» галузі знань 03 
«Гуманітарні науки» здійснюється у формі комплексного 
кваліфікаційного екзамену у два етапи з виставленням однієї 
оцінки:  
І етап (письмовий) – перевірка знань теоретичного матеріалу з 
професійно-практичних дисциплін «Загальна теорія перекладу», 
«Стилістика», «Історія англійської мови», «Порівняльна 
лексикологія іноземної та української мов», «Практична граматика 
англійської мови», «Анотування та реферування (англійська 
мова)», «Практика усного і писемного перекладу» методом 
комплексного тестування і виконання реферативного перекладу, що 
дає змогу оцінити вміння кожного випускника застосовувати набуті 
знання. 
ІІ етап (усний) – оцінюються вміння та якість розв’язання типових 
практичних завдань шляхом виконання послідовного абзацно-
фразового перекладу з англійської мови на українську та вміння 
орієнтуватися в ключових питаннях перекладознавства з дисциплін 
«Практика усного та писемного перекладу» і «Загальна теорія 
перекладу».  
Завершується видачею документу встановленого зразка про 
встановлення освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 
бакалавра із присвоєнням кваліфікації: фаховий молодший 
бакалавр з філології. 

Вимоги до кваліфікаційної 
роботи (за наявності) 

 

Вимоги до 
атестаційного/єдиного 

державного кваліфікаційного 
екзамену (екзаменів) (за 

наявності) 

Комплексний кваліфікаційний екзамен забезпечує оцінювання 
результатів навчання та рівня сформованості спеціальних 
компетентностей 

 
4. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості  

фахової передвищої освіти 
У закладі фахової передвищої освіти функціонує система забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості фахової передвищої освіти (внутрішня система забезпечення якості 
освіти), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур забезпечення якості 
фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної системи управління закладом фахової 
передвищої освіти, узгоджені з його стратегією і передбачають залучення внутрішніх та 
зовнішніх заінтересованих сторін; 

2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-професійних 
програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам фахової передвищої освіти 
(професійним стандартам – за наявності), декларованим цілям, урахування позицій 
заінтересованих сторін, чітке визначення кваліфікацій, що присуджуються та/або 
присвоюються, які мають бути узгоджені з Національною рамкою кваліфікацій; 

3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного перегляду 
освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення встановлених для них цілей 
та їх відповідності потребам здобувачів фахової передвищої освіти і суспільства, включаючи 
опитування здобувачів фахової передвищої освіти; 

4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та послідовного 
дотримання нормативних документів закладу фахової передвищої освіти, що регулюють усі 
стадії підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (прийом на навчання, організація 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12


освітнього процесу, визнання результатів навчання, переведення, відрахування, атестація 
тощо);

5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності оцінювання, що 
здійснюється у рамках освітнього процесу;

6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності педагогічних 
(науково-педагогічних) працівників, застосовування чесних і прозорих правил прийняття на 
роботу та безперервного професійного розвитку персоналу;

7) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької діяльності, а також 
адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки здобувачів фахової передвищої освіти 
за кожною освітньо-професійною програмою;

8) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації для ефективного 
управління освітньо-професійними програмами та іншою діяльністю закладу;

9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та легкодоступної 
інформації про діяльність закладу та всі освітньо-професійні програми, умови і процедури 
присвоєння ступеня фахової передвищої освіти та кваліфікацій;

10) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладу фахової 
передвищої освіти та здобувачами фахової передвищої освіти, у тому числі створення і 
забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 
плагіату та інших порушень академічної доброчесності, притягнення порушників до 
академічної відповідальності;

11) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості фахової 
передвищої освіти;

12) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як повноправних 
партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти;

13) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому процесі;
14) здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством, установчими 

документами закладів фахової передвищої освіти або відповідно до них.

5. Вимоги професійних стандартів (за наявності) - відсутній.

6. Матриця відповідності компетентностей випускника компонентам освітньо- 
професійної програми (додаток 2)

7. Матриця відповідності результатів навчання освітнім компонентам освітньо- 
професійної програми (додаток 3)

Гарант освітньо-професійної програми
спеціаліст вищої категорії,
викладач циклової комісії з іноземних мов



Додаток 1 
Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми                            

Розподіл за курсами та семестрами 

1 курс 2 курс 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 

 ОК 1. Історія України                
Кореквізити: ОК 3, ОК 5  
Постреквізити: ОК 4 

  
  

ОК 2. Сучасна українська мова  
Кореквізити: ОК 9                     
Постревізити: ОК 13, ОК 15, ОК 17, ОК 18, 
ОК 23, ОК 24 

ОК 2. Сучасна українська мова                                  
Передреквізити ОК 9                                                
Кореквізити: ОК 17                                                   

Постревізити: ОК 13, ОК 15, ОК 18, ОК 23, 
ОК 24 

  

ОК 3. Історія української культури 
Кореквізити: ОК 1, ОК 5        
Постреквізити: ОК 4 

ОК 4. Основи філософських знань 
(філософія, релігієзнавство)                                                      
Передреквізити: ОК 1, ОК 3                                                                               

Постреквізити: ОК 18 

  

ОК 5. Сучасна українська література 
Кореквізити: ОК 1, ОК 3 
Постреквізити: ОК 2 

  

  

ОК 6. Сучасна зарубіжна література 
Постреквізити: ОК 4   

  

  
ОК 7. Інформаційні системи і технології 
Постреквізити: ОК 13, ОК 18, ОК 19,  
ОК 21, ОК 23, ОК 24 

  

ОК 8. Латинська мова 
Кореквізити: ОК 9 
Постреквізити: ОК 14 

  
  

ОК 9. Вступ до мовознавства 
Кореквізити: ОК 2, ОК 8, ОК 10, ОК 11  
Постреквізити: ОК 2, ОК 14, ОК 15 

  

  
 
 

ОК 10. Практична фонетика англійської 
мови 
Кореквізити: ОК 9, ОК 12 
Постреквізити: ОК 12, ОК 14, ОК 16, 
 ОК 19, ОК 22 

  

  



ОК 11. Практична граматика англійської 
мови 

Кореквізити: ОК 9, ОК 12 
Постреквізити: ОК 12, ОК 13, ОК 14, ОК 

16, ОК 17, ОК 19, ОК 21, ОК 22, ОК 23, ОК 
24 

ОК 11. Практична граматика англійської 
мови 

Передреквізити: ОК 9 
Кореквізити: ОК 12, ОК 14, ОК 17 

Постреквізити: ОК 12, ОК 13, ОК 16, ОК 
19, ОК 21, ОК 22, ОК 23, ОК 24 

  

ОК 12. Практика усного і писемного 
мовлення 

Кореквізити: ОК 10, ОК 11  
Постреквізити: ОК 13, ОК 14, ОК 15, 
 ОК 16, ОК 17, ОК 19, ОК 20, ОК 21, 

 ОК 22, ОК 23, ОК 24 

ОК 12. Практика усного і писемного 
мовлення 

Передреквізити: ОК 10, ОК 11 
Кореквізити: ОК 11, ОК 14, ОК 17, ОК 20 
Постреквізити: ОК 13, ОК 15, ОК 16, ОК 

19, ОК 21, ОК 22, ОК 23, ОК 24 

ОК 12. Практика усного і писемного 
мовлення 

Передреквізити: ОК 10, ОК 11, ОК 14, 
ОК 17, ОК 20 

 Кореквізити: ОК 13, ОК 15, 
ОК 21, ОК 23 

Постреквізити: ОК 16, ОК 19, ОК 22, ОК 
24 
 

ОК 12. Практика усного і писемного 
мовлення 

Передреквізити: ОК 10, ОК 11, ОК 13, ОК 
14, ОК 15, ОК 17, ОК 20, ОК 21, ОК 23                                                               

Кореквізити: ОК 13, ОК 16, ОК 19,  
ОК 22, ОК 24 

 
 

    

ОК 13. Практика усного і писемного 
перекладу 

Передреквізити: ОК 2, ОК 7, ОК 11, ОК 
12, ОК 17, ОК 20 

Кореквізити: ОК 12, ОК 15, 
ОК 21, ОК 23 

Постреквізити: ОК 16, ОК 22, ОК 24 
 

ОК 13. Практика усного і писемного 
перекладу 

Передреквізити: ОК 2, ОК 7, ОК 11, ОК 
12, ОК 15, ОК 17, ОК 20                                                      

ОК 21, ОК 23,  
Кореквізити: ОК 12, ОК 16, ОК 21 

ОК 22, ОК 24 
 

  

ОК 14. Історія англійської мови 
Передреквізити: ОК 8, ОК 9, ОК 10,  

ОК 11, ОК 12 
Кореквізити: ОК 11, ОК 12, ОК 20 

Постреквізити: ОК 12, ОК 15 
 

    

    

ОК 15.Порівняльна лексикологія 
іноземної та української мов 
Передреквізити: ОК 2, ОК 9, ОК 10, ОК 
11, ОК 12, ОК 14,  ОК 17, ОК 20 
Кореквізити: ОК 12, ОК 13, ОК 21, ОК 23 
Постреквізити: ОК 12, ОК 13, ОК 16, ОК 
19, ОК 21, ОК 22   



      

ОК 16. Стилістика 
Передреквізити: ОК 10, ОК 12, ОК 13, ОК 

14, ОК 15, ОК 17, ОК 21, ОК 23 
Кореквізити: ОК 12, ОК 13, ОК 21, ОК 

22, ОК 24 

  

ОК 17. Загальна теорія перекладу 
Передреквізити: ОК 2, ОК 11, ОК 12     

Кореквізити: ОК 11, ОК 12 
Постреквізити: ОК 12, ОК 13, ОК 15, ОК 

16, ОК 21, ОК 22, ОК 23 

   

    
ОК 18. Педагогіка 

 Передреквізити: ОК 2, ОК 4, ОК 7                                     
Постреквізити: ОК 19 

ОК 19. Методика викладання іноземної 
мови 

 Передреквізити: ОК 7, ОК 10,  
ОК 11, ОК 12, ОК 15, ОК 18 
 Кореквізити: ОК 12, ОК 16 

 

 ОК 20. Лінгвокраїнознавство   
Передреквізити: ОК 12 
Кореквізити: ОК 12, ОК 14 
Постреквізити: ОК 13, ОК 15, ОК 22 
                                                             

  

  ОК 21. Анотування та реферування 
(англійська мова) 
Передреквізити: ОК 7, ОК 11, ОК 12, ОК 
17 
 Кореквізити: ОК 12, ОК 13, ОК 15, ОК 
22, ОК 23 
Постреквізити: ОК 12, ОК 13, ОК 16, ОК 
24 
 

ОК 21. Анотування та реферування 
(англійська мова) 
Передреквізити: ОК 7, ОК 11, ОК 12, ОК 
15, ОК 17, ОК 23 
Кореквізити: ОК 12, ОК 13, ОК 16, ОК 24 

  ОК 22. Ділова англійська мова 
Передреквізити: ОК 10, ОК 11, ОК 12, 

ОК 13, ОК 17, ОК 20                   
Кореквізити: ОК 12, ОК 13, ОК 15, ОК 

21, ОК 23                                    
Постреквізити: ОК 12, ОК 13, ОК 24, ОК 

16                               

  

  ОК 23. Навчальна практика                                     
Передреквізити: ОК 2, ОК 7, ОК 11, ОК 
12, ОК 17                                         
Кореквізити: ОК 12, ОК 13, ОК 15, ОК 

ОК 24. Виробнича практика                                                     
Передреквізити: ОК 2, ОК 7, ОК 11, ОК 
12, ОК 13, ОК 15,  ОК 17, ОК 21, ОК 22, 
ОК 23                                                 



21, ОК 22 
Постреквізити: ОК 12, ОК 13, ОК 16, ОК 
21, ОК 24                                    
                                                              

Кореквізити: ОК 12, ОК 13, ОК 16, ОК 21                    
                                   

 Курси за вибором Курси за вибором Курси за вибором 
   ОК 25. Комплексний кваліфікаційний 

екзамен 
 

 

  



Додаток 2 
Таблиця 1. Матриця відповідності програмних компетентностей освітнім компонентам освітньо-професійної програми 
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Освітні компоненти, які формують загальні компетентності  
ОК.1 + + +  + + +  +  +                  
ОК.2 + +  +  +   +   +  + + +   + + + +  + + +   
ОК.3 + + +   + +  +  +    +              
ОК.4 + + +  + + + + +  +                  
Освітні компоненти, які формують спеціальні компетентності  
ОК.5 +  +  + + + + +  +    +   +  +         
ОК.6 +  +  + + + + +  +    +   +  +         
ОК.7 +  +   + + + +  + + +                
ОК.8 +        + +    + + +   +          
ОК.9 +  +      +     + + + +  +          
ОК.10 +     +   + +  +  + + +   +       +   
ОК.11 +     + + + + +  +  + + +   +  + +    +   
ОК.12 +    + + + + + +  + +  +    +   +  +  +   
ОК.13 +   + + + + + + + + + + + + +   + + +  +   +   
ОК.14 +  +      +     + + + +            
ОК.15 +     +   + + +   + + +   +          
ОК.16 +  +   +  + + + + +  + + +   + + + + +   +   
ОК.17 +  +   +   + +  + + +  +   +  +     +   
ОК.18 +    + + + + +   +            +   + + 
ОК.19 +     + + + +   + +           +   + + 
ОК.20 +  +   + +  +          +          
ОК.21 +     +   +  + +       + +         
ОК.22 +     +   + +  + +      + + + +  + + +   
Практична підготовка  
ОК.23 +   + + + + + + + +  + +   +   + +    + + +   
ОК.24 +   + + + + + + + + + +   +   + +    + + +   
Атестація здобувачів фахової передвищої освіти  
ОК.25 +   + + + + + + + + + + + + +   + + +  +   +   

 



 
 

Таблиця 2 Матриця відповідності програмних результатів навчання освітнім компонентам освітньо-професійної програми 
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Освітні компоненти, які формують загальні компетентності  
ОК.1  +  +                 
ОК.2 + +      +  + + +  + + +     
ОК.3  +  +    +     +        
ОК.4  +  +                 
Освітні компоненти, які формують спеціальні компетентності  
ОК.5  +  +    +     +  +      
ОК.6  +  +    +     +  +      
ОК.7  +    +               
ОК.8   +     +    +  +       
ОК.9  + +     + +   +  +       
ОК.10  + +     +  +  +  +       
ОК.11  + +     +  + + +  +   +    
ОК.12 + + +  + + + +  + + +  + +  +   + 
ОК.13 + + +  + + + +  + + +  + + + +    
ОК.14  + +     + +   +   +      
ОК.15  + +     +  +  +  + +      
ОК.16  + +     +  + + +  + +      
ОК.17  + +           + + + +    
ОК.18                  +   
ОК.19      +            +   
ОК.20  + +  +  +       +       
ОК.21        +     + +  +     +  
ОК.22 + + +  +     + + +  +      + 
Практична підготовка  
ОК.23 + +    +    +    +   +  + + 
ОК.24 + +    +    +    +   +  + + 
Атестація здобувачів фахової передвищої освіти 
ОК.25 + + +  + + + +  + + +  + + + +    

 
  



 
 

Додаток 4 
1. Матриця відповідності визначених компетентностей дескрипторам НРК 

 
Класифікація компетентностей за НРК 

 
 
 
 
 
 

Знання 

Зн1 Всебічні спеціалізовані 
емпіричні та теоретичні 
знання у сфері навчання 
та/або професійної 
діяльності, усвідомлення 
меж цих знань 

Уміння 

Ум1 Широкий спектр когнітивних та 
практичних умінь/навичок, необхідних 
для розв’язання складних задач у 
спеціалізованих сферах професійної 
діяльності та/або навчання 
 

Ум2 Знаходження творчих рішень або 
відповідей на чітко визначені конкретні 
та абстрактні проблеми на основі 
ідентифікації та застосування даних 
 

Ум3 Планування, аналіз, контроль та 
оцінювання власної роботи та роботи 
інших осіб у спеціалізованому 
контексті 

Комунікація 
К1 Взаємодія з колегами, 

керівниками та клієнтами у 
питаннях, що стосуються 

розуміння, навичок та 
діяльності у професійній 

сфері та/або у сфері навчання 
 

К2 Донесення до 
широкого кола осіб 
(колеги, керівники, 
клієнти) власного 
розуміння, знань, 
суджень, досвіду, 
зокрема у сфері 
професійної 
діяльності 

Відповідальність та 
автономія  

ВА1 Організація та нагляд 
(управління) в контекстах 

професійної діяльності 
або навчання в умовах 
непередбачуваних змін 

 

ВА2 Покращення 
результатів власної 
діяльності і роботи інших 
 

ВА3 Здатність 
продовжувати навчання 
з деяким ступенем 
автономії 

 
 
 
 
 
 

Загальні компетентності 
ЗК1 Здатність реалізувати свої права і 
обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського 
(вільного демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини 
і громадянина в Україні. 

Зн1 Ум1 К2 ВА3 



 
 

ЗК2 Здатність зберігати та примножувати 
моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній 
системі знань про природу і суспільство та 
у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та 
форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового способу 
життя. 

Зн1 Ум1 К2 ВА3 

ЗК3 Здатність спілкуватися державною 
мовою як усно, так і письмово. 

Зн1 Ум1 К1 
К2 

ВА2 
ВА3 

ЗК4 Здатність бути критичним і 
самокритичним. 

  К1 
К2 

ВА2 
ВА3 

ЗК5 Здатність учитися й оволодівати 
сучасними знаннями. 

Зн1 Ум1 

Ум3 

 ВА2 
ВА3 

ЗК6 Здатність до пошуку, опрацювання та 
аналізу інформації з різних джерел. 

Зн1 Ум1 

Ум2 

 

 ВА3 

ЗК7 Уміння виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми. 

 Ум1 

Ум2 

 ВА1 

ЗК8 Здатність працювати в команді та 
автономно. 

  К1 
К2 

ВА1 
ВА3 

ЗК9 Здатність спілкуватися іноземною 
мовою. 

Зн1 Ум1 

 

К1 
К2 

 

ЗК10 Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу. 

Зн1 Ум1 

Ум2 

  

ЗК11 Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях 

 Ум1 

Ум2 

К1 

К2 
ВА2 

ЗК12 Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 

Зн1 Ум1 К1 
К2 

 

Спеціальні (фахові) компетентності 



 
 

СК1 Усвідомлення структури філологічної 
науки та її теоретичних основ. 

Зн1    

СК2 Здатність використовувати в 
професійній діяльності знання про мову як 
особливу знакову систему, її природу, 
функції, рівні. 

Зн1 Ум1  ВА3 

СК3 Здатність використовувати в 
професійній діяльності знання з теорії та 
історії мов(и), що вивчаються(ється). 

Зн1 Ум1  ВА3 

СК4 Здатність аналізувати соціальні 
різновиди мов(и), що вивчаються(ється). 

Зн1 Ум1 

Ум3 

 ВА3 

СК5 Здатність використовувати в 
професійній діяльності системні знання 
про тенденції розвитку світового 
літературного процесу та сучасної 
української літератури. 

Зн1 Ум2  ВА3 

СК6 Здатність вільно, гнучко й 
ефективно 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. 

 
 
 
 

Зн1 

 
 
 
 

Ум1 
Ум3 

 

 
 
 
 

К1 
К2 

 
 
 
 

ВА1 
ВА2 
ВА3 

СК7 Здатність до збирання й аналізу, 
систематизації та інтерпретації мовних, 
літературних фактів, інтерпретації та 
перекладу тексту. 

Зн1 Ум1 
Ум2 
Ум3 

 

 ВА1 
ВА2 
ВА3 

СК8 Здатність вільно оперувати спеціальною 
термінологією для розв’язання професійних 
завдань. 

Зн1  
Ум1 
Ум2 

 

К1 
К2 

 

СК9 Усвідомлення засад і технологій 
створення текстів різних жанрів і стилів 
державною та іноземною (іноземними) 
мовами. 

Зн1  

Ум1 

 

К2 ВА2 
ВА3 



 
 

СК10 Здатність здійснювати 
лінгвістичний аналіз текстів різних 
стилів і жанрів. 

 
Зн1 

 

Ум1 

 

  
 

ВА2 
 СК11 Здатність до надання консультацій з 

дотримання норм літературної мови та 
культури мовлення. 

Зн1  
Ум1 
Ум3 

К1 
К2 

ВА1 
ВА2 

СК12 Здатність до організації ділової 
комунікації. 

Зн1  
Ум1 

К1 
К2 

ВА1 
ВА2 
ВА3 

СК13 Здатність застосовувати знання і 
вміння, необхідні для здійснення адекватного 
письмового та усного перекладу з англійської 
мови і навпаки. 

 

Зн1 

 

Ум1 

Ум2 

 

 
 

К1 
К2 

 
ВА1 
ВА2 
ВА3 

СК14  Здатність забезпечувати взаємодію 
вчителя і учня, володіти методами навчання 
іноземної мови. 

 

Зн1 

 

Ум1 

Ум2 

 

 
К1 
К2 

 
ВА1 
ВА2 

 
СК15 Здатність передавати знання, 
застосовувати професійні та педагогічні 
методи, підходи, технології у роботі з дітьми. 

 

 

 

Зн1 

 

 

Ум1 

Ум2 

Ум3 

 
 

К1 
К2 

 
 

ВА1 
ВА2 

 



  

2. Матриця відповідності результатів навчання дескрипторам НРК 
Класифікація компетентностей 
 
 
 

Знання 
Зн1 Всебічні 

спеціалізовані емпіричні та 
теоретичні знання у сфері 

навчання та/або 
професійної діяльності, 
усвідомлення меж цих 

знань 

Уміння 
Ум1 Широкий спектр 

когнітивних та 
практичних 

умінь/навичок, 
необхідних для 

розв’язання складних 
задач у спеціалізованих 

сферах професійної 
діяльності та/або 

навчання 
Ум2 Знаходження 

творчих рішень або 
відповідей на чітко 

визначені конкретні та 
абстрактні проблеми на 
основі ідентифікації та 

застосування даних 
Ум3 Планування, аналіз, 
контроль та оцінювання 
власної роботи та роботи 

інших осіб у 
спеціалізованому 

контексті 

Комунікація 
К1 Взаємодія з колегами, 

керівниками та клієнтами у 
питаннях, що стосуються 

розуміння, навичок та діяльності у 
професійній сфері та/або у сфері 

навчання 
К2 донесення до широкого кола 
осіб (колеги, керівники, клієнти) 

власного розуміння, знань, 
суджень, досвіду, зокрема у сфері 

професійної діяльності 

Відповідальність та 
автономія  

ВА1 Організація та нагляд 
(управління) в контекстах 
професійної діяльності або 

навчання в умовах 
непередбачуваних змін 

ВА2 Покращення результатів 
власної діяльності і роботи 

інших 
ВА3 Здатність продовжувати 
навчання з деяким ступенем 

автономії 

Програмні результати навчання 

ПРН1 Вільно спілкуватися з 
професійних питань із фахівцями та 
нефахівцями державною та 
іноземною(ими) мовами усно й 
письмово, використовувати їх для 
організації ефективної міжкультурної 
комунікації. 

Зн1 

 
 
 

Ум1 

 
 
 

К1 
К2 

 
 
 

ВА1 
ВА2 
ВА3 

ПРН2 Ефективно працювати з 
інформацією: добирати, аналізувати й 
систематизувати необхідну 
інформацію з різних джерел, в тому 
числі з фахової літератури. 

Зн1 

Ум1 
Ум2 
Ум3 

 

 ВА2 
ВА3 



  

ПРН3 Організовувати процес 
двокультурного саморозвитку та 
міжкультурної комунікації. 

Зн1 
Ум1 
Ум2 

 

К1 
К2 

ВА2 
ВА3 

ПРН4 Розуміти фундаментальні 
принципи буття людини, природи, 
суспільства. 

Зн1 Ум1 К1 ВА3 

ПРН5 Співпрацювати з 
представниками інших культур та 
релігій. 

Зн1 Ум1 К1 
К2  

ПРН6 Використовувати інформаційні 
й комунікаційні технології для 
вирішення складних спеціалізованих 
задач і проблем професійної 
діяльності. 

 
 

Зн1 

 
 

Ум1 

 
 

К1 
К2 

 
 
 

ВА1 
 

ПРН7 Поєднувати елементи 
країнознавства з мовними явищами як 
засобом комунікації та ознайомлення з 
особливостями країн, регіонів.   

Зн1 Ум3 К1 
К2 

ВА1 
 

ПРН8 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. 

 
 
 

Зн1 

 
 
 

Ум2 

 

К1 
  К2 

 
 
 

ВА3 

ПРН9 Характеризувати соціальні 
різновиди мови, яка вивчається. 

Зн1   Ум1 
Ум3 

  
ВА3 

ПРН10 Знати норми літературної 
мови та вміти їх застосовувати у 
практичній діяльності. 

Зн1 
 

Ум1 
 

 
К1 

 
 

ПРН11 Знати принципи, технології і 
прийоми створення усних і письмових 
текстів різних жанрів і стилів 
державною та іноземною (іноземними) 
мовами. 

 
 

Зн1 

 
 

Ум1 
Ум2 

 
 

К2 

 
 

ВА2 
ВА3 



  

ПРН12 Аналізувати мовні одиниці, 
визначати їхню взаємодію та 
характеризувати мовні явища і 
процеси, що їх зумовлюють. 

 
 

Зн1 

 
 

Ум1 

  
 

ВА3 

ПРН13 Аналізувати й інтерпретувати 
твори сучасної української та 
зарубіжної художньої літератури, 
визначати їхню специфіку й місце в 
літературному процесі. 

Зн1 
 

Ум1 
 

 ВА3 

ПРН14 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. 

 
 
 
 

Зн1 

 
 
 
 

Ум1 
Ум3 

 

 
 
 
 

К1 
К2 

 
 
 
 

ВА1 
ВА2 
ВА3 

ПРН15 Здійснювати лінгвістичний 
аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

 
Зн1 

 
Ум1 
Ум3 

  
ВА2 

 
ПРН16 Знати й розуміти основні 
поняття, теорії та концепції 
перекладознавства. 

Зн1    

ПРН17 Вміти застосовувати основні 
стратегії, способи і прийоми 
письмового і усного перекладу у 
професійній діяльності. 

 

Зн1 

 

Ум1 
Ум2 
Ум3 

 
 

К1 
К2 

 
 

ВА1 
ВА2 
ВА3 

ПРН18 Застосовувати навички в 
організації освітнього процесу, 
володіти методами навчання іноземної 
мови. 

 

Зн1 

 

Ум1 
Ум2 
Ум3 

 
 

К1 
К2 

 
 

ВА1 
ВА2 

 
ПРН19 Здійснювати інформаційну 
компресію різножанрових текстів для 
отримання вторинної інформації у 
вигляді анотації чи реферату.  

Зн1 
Ум1 
Ум2 

 
  



  

ПРН20 Використовувати засоби 
іноземної мови у міжкультурному 
спілкуванні в різноманітних сферах 
життєдіяльності.   

Зн1 

 
 

Ум1 
Ум2 

 
 

К1 
К2  

 
 
 



РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-професійну програму «Філологія (англійська мова)» за спеціальністю 
035 «Філологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» 

у сфері фахової передвиїцої освіти
у Відокремленому структурному підрозділі Приватного закладу вищої освіти 

«Київський міжнародний університет» -  «Фаховий коледж Київського
міжнародного університету»

Зважаючи на глобалізаційні процеси, що спостерігаються у сучасному 
суспільстві, постає гостра потреба в підготовці фахових молодших бакалаврів із 
філології, зокрема перекладу, які могли б здійснювати іншомовну міжкультурну 
комунікацію в різних галузях економіки, правових відносинах, культури, науки і 
техніки.

Освітньо-професійна програма «Філологія (англійська мова)» за спеціальністю 
035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки у Відокремленому структурному 
підрозділі Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» -  
«Фаховий коледж Київського міжнародного університету» у сфері фахової передвиїцої 
освіти є єдиним комплексом освітніх компонентів, спрямованих на досягнення 
визначених результатів навчання, що дає право на отримання освітньої кваліфікації 
фаховий молодший бакалавр з філології.

Аналіз освітньо-професійної програми «Філологія (англійська мова)», 
розробленої з врахуванням позицій і потреб стейкхолдерів, засвідчив, що вона має чітку 
структуру, містить програмні компетентності, що формуються у процесі навчання. 
Освітні компоненти, охоплені ОПП, складають логічну і взаємопов'язану систему, що 
дає змогу досягнути мети і програмних результатів навчання. Професійні 
компетентності мають як практичний, так і науковий зміст і можуть бути використані у 
професійній діяльності майбутніх фахівців, адже тенденції розвитку ринку праці 
засвідчують, що розроблена освітньо-професійна програма має таку мету, досягнення 
якої дає змогу випускникові бути конкурентоспроможним на ринку праці.

Вважаємо, що особливістю освітньо-професійної програми є поєднання освітніх 
компонентів, які забезпечують набуття здобувачами освіти фахових компетентностей, 
які можуть бути цілісно реалізованими в практичній діяльності майбутнього філолога.

З урахуванням зазначеного вважаємо, що освітньо-професійна програма 
«Філологія (англійська мова)» за спеціальністю 035 Філологія галузі знань 
03 Гуманітарні науки може бути рекомендована для підготовки фахівців у сфері 
фахової передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі Приватного 
закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» -  «Фаховий коледж 
Київського міжнародного університету».

Рецензент:
кандидат педагогічних наук, 
викладач вищої категорії, викладач-методист, 
член Громадської організації “Українське відділення 
Міжнародної асоціації виюіалдців-аиглійської мови як іноземної 
голова циклової комісії іщ 
Галицького фахового ко; 
імені В'ячеслава Ч орнові ̂  ВІДДІЛ
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РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму «Філологія (англійська мова)» за 

спеціальністю 035 «Філологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» у сфері
фахової передвищої освіти у 

Відокремленому структурному підрозділі 
Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» -  

«Фаховий коледж Київського міжнародного університету»

Інтенсивне розширення міжнародних зв'язків та розвиток ринкових 
відносин в Україні потребують висококваліфікованих фахівців, які вільно 
володіють іноземними мовами та здатні забезпечувати письмову та усну 
комунікацію, зокрема англійською мовою.

Освітньо-професійна програма «Філологія (англійська мова)» за 
спеціальністю 035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки у 
Відокремленому структурному підрозділі Приватного закладу вищої освіти 
«Київський міжнародний університет» -  «Фаховий коледж Київського 
міжнародного університету» є системою освітніх компонентів, що включає в 
себе перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість 
кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані 
результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач 
освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. ОПП розроблено 
і затверджено закладом фахової передвищої освіти з урахуванням вимог 
сучасного наукового, академічного й освітнього середовища.

Аналіз освітньо-професійної програми показав, що вона регламентує мету, 
цілі, очікувані результати, зміст освітнього процесу, оцінку якості підготовки 
здобувана освіти за спеціальністю 035 Філологія. В пропонованій програмі 
логічно вибудовано послідовність обов’язкових і вибіркових курсів та 
навчальної і виробничої практик, які уможливлюють комунікативну 
компетентність фахівців-філологів у володінні англійською мовою та вмінні 
створювати, перекладати і редагувати різножанрові тексти. Перелік навчальних 
дисциплін, план та графік навчального процесу повністю відповідають 
структурно-логічній схемі підготовки здобувачів фахової передвищої освіти зі 
спеціальності 035 Філологія.

Вважаємо, що програмні результати можуть бути використані у 
професійній діяльності майбутніх фахівців і відповідають запитам потенційних 
стейкхолдерів.

З урахуванням зазначеного вважаємо, що освітньо-професійна програма 
«Філологія (англійська мова)» за спеціальністю 035 Філологія галузі знань 
03 Гуманітарні науки може бути рекомендована для підготовки фахівців у сфері 
фахової передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі 
Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» -  
«Фаховий коледж Київського міжнародного університету».

Рецензент:
спеціаліст вищої категорії, старший викладач, 
викладач іноземної мови 
циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 
Могилів-Подільського 
монтажно-економічного коледжу



РЕЦЕНЗІЯ -  ВІДГУК
на освітньо-професійну програму «Філологія (англійська мова)» 

за спеціальністю 035 «Філологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки»
у сфері фахової передвищої освіти 

у Відокремленому структурному підрозділі 
Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» -  

«Фаховий коледж Київського міжнародного університету»

Директор Міжнародного центру «Антей» 
Ліпський Анатолій Вікторович

Основною ідеєю державної освітньої доктрини є 
підготовка кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці та професійного 
розвитку, конкурентоспроможності на ринку праці в галузі філології.

Одним із принципів освітньої діяльності є інтеграція з ринком праці. 
Здобуття освіти на робочому місці -  це спосіб організації навчання здобувачів 
освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою відбувається на 
виробництві шляхом практичного навчання, участі у виконанні трудових 
обов’язків і завдань під керівництвом фахівців-практиків, залучених до 
освітнього процесу.

Закон Укр аїни «Пр о освіту» вимагає дотримуватися співвідношення р івнів 
галузевих рамок кваліфікацій з відповідними рівнями Національної рамки 
кваліфікацій. Об’ єднуючим чинником для рівнів як Національної, так і галузевих 
рамок кваліфікацій, без сумніву, є вимога забезпечити професійну 
компетентність студента, тобто його здатність до виконання певного виду 
діяльності, що виражається через знання, розуміння, вміння, цінності, досвід та 
інші особисті якості.

Досягнення цих цілей залежить від якісно розробленої освітньо- 
професійної програми «Філологія (англійська мова)» за спеціальністю 035 
«Філологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки».

Структура освітньо-професійної програми є логічною, послідовною та 
містить такі складники: загальна інформація, мета, характеристика 
освітньопрофесійної програми, придатність випускників до працевлаштування 
та подальшого навчання, викладання та оцінювання, компетентності та 
програмні результати навчання, ресурсне забезпечення та академічна 
мобільність. До компетентностей випускника належать інтегральна, загальні та 
фахові. Фахові компетентності мають практичний характер і є необхідними для 
здійснення зазначеної професійної діяльності. Програмні результати навчання 
відображають основні знання, уміння і навички, необхідні для ефективної 
професійної діяльності філолога. Заслуговує на увагу спрямованість на 
студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, змішане 
навчання, навчання через проведення практик та базової перекладацької 
діяльності. Послідовність вивчення дисциплін відповідає структурно-логічній 
схемі підготовки здобувачів у сфер і фахової пер едвищої освіти за спеціальністю 
035 «Філологія».



Структура освітньої програми дає змогу здобувану освіти досягти 
передбачених програмою цілей та здобути відповідний ступінь фахової 
передвищої освіти в межах запланованого часу. Програма поділяється на освітні 
компоненти (курси та/або модулі), на яких здобуваються відповідні 
компетентності та знання. Кожен окремий компонент допомагає досягти 
загальних цілей програми та запланованих результатів навчання. Програма 
передбачає обґрунтоване поєднання аудиторних годин із самостійною роботою 
здобувана освіти.

З урахуванням вищезазначеного вважаємо, що представлена освітньо- 
професійна програма має необхідні структурні та змістові складові, враховує 
вимоги р оботодавців, тенденції сучасного ринку праці, що підтверджує здатність 
ВСП ПЗВО «Київський міжнародний університет» -  «Фаховий коледж 
Київського міжнародного університету» здійснювати підготовку фахівців за ОП 
«Філологія (англійська мова) за освітньо-професійним ступенем фаховий 
молодший бакалавр.

Директор Міжнародного центру «Антей»
Ліпський Анатолій Вікторович


