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ПЕРЕДМОВА 
 

Освітньо-професійна програма – система освітніх компонентів на 

відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до 

рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, 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  ступеня вищої 

освіти бакалавр. 
Освітньо-професійна програма «Переклад (англійська мова)» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 035 «Філологія» галузі 

знань 03 «Гуманітарні науки» розроблена проектною групою ННІ лінгвістики та 

психології Київського міжнародного університету у складі:  
Андрієнко Тетяна Петрівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

германських мов і перекладу Київського міжнародного університету 
Кінщак Олександр Михайлович, завідувач кафедри германських мов та 

перекладу, кандидат філологічних наук, доцент 
Нагачевська Олена Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри германських мов та перекладу  
Тіменко Ірина Валентинівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

германських мов та перекладу  
 
Від роботодавця:  
Ліпський Анатолій Вікторович, директор ФОП «Ліпський Анатолій 

Вікторович» (бюро перекладів «Антей») 
 

Рецензенти:  
Зимомря Микола Іванович, д-р філол. н., професор, завідувач кафедри 

германських мов і перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 
 
Відгук роботодавця:  
Корягін Максим Володимирович, ФОП Корягін М.В, «Центр кар’єри Юнікс», 

03040, Київ, Вул. Васильківська, буд.18, офіс 2 
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1. Профіль освітньої програми «Переклад (англійська мова)» зі спеціальності 035 

«Філологія»  галузі знань 03 «Гуманітарні науки» 
 

1 – Загальна інформація 
Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний 

університет» 
Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології  

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Бакалавр 
Бакалавр філології, перекладач англійської та другої іноземної мови 

Офіційна назва 

освітньої програми 
Освітньо-професійна програма «Переклад (англійська мова)» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 
Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС,  
термін навчання 3 роки 10 місяців 

Наявність акредитації Акредитація спеціальності 6.020303 «Філологія» галузі знань 0203 

«Гуманітарні науки» у 2017 році, відповідно до рішення 

Акредитаційної комісії від 13.12.2017 р.; протокол №127 (наказ МОН 

України від 26.12.2017 р. № 1676) 
Цикл/рівень НРК України - 6 рівень, FQ-EHEA- другий цикл, 

EQF-LLL - 6 рівень  
Передумови Наявність повної загальної середньої освіти 
Мови викладання українська, англійська 
Термін дії освітньої 

програми 
3 роки 10 місяців 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

www.kymu.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 
 

Забезпечити загальнонаукову та професійно-практичну підготовку студентів, яка дасть їм 

можливість самостійно виконувати професійні функції відповідно до переліку первинних посад 

фаху перекладача/викладача іноземних мов, забезпечить затребуваність і 

конкурентноспроможність на ринку праці, можливості самореалізації у професійній діяльності 

та у подальшій освіті та самоосвіті. 
Освітньо-професійна програма «Переклад (англійська мова)» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти зі спеціальності 035 «Філологія» відповідає стратегії Київського 
міжнародного університету, яка визначається забезпеченням якісно нового змісту освіти, 

впровадженням освітніх програм, що інтегрують світовий досвід, підготовкою фахівців із 

перекладу і викладання іноземних мов, які зможуть стати конкурентоспроможними не лише на 

вітчизняному, а і на міжнародному ринку праці, використанням новітніх форм та методів 

навчання.  
Цілями освітньої програми є формування у здобувачів теоретичних та практичних 

компетентностей лінгвістичної, перекладознавчої, соціолінгвістичної, прагматичної та 
педагогічної) та навичок (комунікація; письмо; переклад; редагування; пошук, аналіз і 

презентація мовознавчої інформації тощо), необхідних для забезпечення ефективного 

міжкультурного професійного спілкування; здійснення усного та письмового перекладів, 

редагування текстів перекладу; розвиток прагнення до науково-дослідної діяльності. 
Програма базується на достовірних наукових результатах із урахуванням актуального 

стану перекладознавства та методики викладання іноземних мов, орієнтує на актуальні 
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спеціалізації, в межах яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: вищезазначене 

полягає у формуванні навичок і вмінь опанування англійської мови як засобу спілкування 

фахівців на всіх рівнях підвищеного володіння нею у побутовій, загальноосвітній, та 

професійних сферах; у набутті таких мовленнєвих знань та вмінь, якими повинен володіти 

бакалавр у результаті вивчення дисциплін.  
Оскільки пріоритетами КиМУ визначені освіта і творчість, професіоналізм і культура, 

патріотизм і толерантність, освітня підготовка фахівців за ОПП «Переклад (англійська мова)» 
відповідає цим пріоритетам: вона сприяє розвитку індивідуальності, формуванню особистості, 

вихованню суспільно активних громадян, здатних до свідомого життєвого вибору, а також 

забезпеченню потреб суспільства й держави у висококваліфікованих фахівцях, які своїми 

знаннями, навичками, уміннями та моральними якостями могли б збагатити інтелектуальний, 

творчий, культурний потенціал українського народу. 
 

3 – Характеристика освітньої програми 
 

Предметна область 

(галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності) 

03 «Гуманітарні науки» 
035 «Філологія» 
Галузь знань 03 «Гуманітарні науки» 
Спеціальність 035 «Філологія» 
Спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська» 
Орієнтація освітньої 

програми 
Освітньо-професійна. 
Програма ґрунтується на загальнонаукових засадах, сучасному 

досвіді теорії та практики філології та перекладу, орієнтує на 

актуальні спеціалізації, в межах яких можлива професійна діяльність. 
Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Акцент на здатності забезпечувати переклад наукової, технічної, 

суспільно-політичної, економічної та іншої спеціальної літератури, 

патентних описів, нормативно-технічної документації, матеріалів 

листування із зарубіжними організаціями, матеріалів конференцій, 

нарад, семінарів і т.п.; виконувати у встановлені терміни усні і 

письмові, повні і скорочені переклади, забезпечуючи при цьому 

точну відповідність перекладів лексичному, стилістичному і 

смисловому змісту оригіналів, дотримання встановлених вимог щодо 

наукових і технічних термінів і визначень; здійснення редагування 

перекладів; готування анотації та рефератів іноземної літератури і 

науково-технічної документації; ведення роботи з уніфікації 

термінів, удосконалення понять і визначень щодо тематики 

перекладів у відповідних галузях економіки, науки і техніки, обліку і 

систематизації виконаних перекладів, анотацій, рефератів. 
Обґрунтування 
програми 

Програма «Переклад (англійська мова)» актуальна з огляду на 

необхідність ґрунтовної фахової підготовки перекладачів, що, в свою 

чергу, зумовлено потребою держави у фахівцях, що здійснюють 

забезпечення письмової та усної комунікації та інформації в різних 

галузях народного господарства, науки, техніки, освіти, культури 

шляхом перекладу різноманітних за змістом текстів державною та 

іноземною мовами. Результати дослідження ринку праці 

підтверджують гостру потребу в перекладачах науково-технічного, 

юридичного, правового, медичного, економічного дискурсів, що 

пов’язано із сучасними тенденціями розвитку економіки країни в 

напрямку інтенсифікації міжнародної комунікації. Багаторічний 
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досвід підготовки фахівців з перекладу та викладання іноземних мов, 

а також спостереження й аналіз потреб ринку праці, спілкування з 

дійсними та потенційними роботодавцями (керівниками 

перекладацьких бюро, комерційних та юридичних структур, музеїв, 

туристичних агентств, директорами та вчителями закладів середньої 

освіти), випускниками із заявленої спеціальності констатує дефіцит 

висококваліфікованих фахівців з перекладу та викладання іноземних 

мов. Отже, підготовки бакалаврів зі спеціальності 035 «Філологія» 

галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за освітньо-професійною 

програмою «Переклад (англійська мова)» в Навчально-науковому 

інституті лінгвістики та психології Київського міжнародного 

університету є необхідною та затребуваною. 

Особливості програми 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 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 філології та 

перекладознавстві, та відповідають предметним спеціалізаціям. 
4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 

працевлаштування  
Бакалавр-філолог може працювати в науковій, літературно-
видавничій та освітній галузях; на викладацьких посадах у закладах 

загальної середньої освіти, ЗВО 1-2 рівнів акредитації (за наявності в 

освітній програмі циклу психолого-педагогічних та методичних 

дисциплін і проходження відповідних практик); у друкованих та 

електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у 

різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного 

спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо. 
Освітньо-професійна програма за спеціальністю «Філологія» може 

бути спрямовані на підготовку з таких професій (згідно з чинною 

редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор 
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професій (ДК 003:2010):  
2444.2 (24316) – перекладач  
2444.2 (20604) – гід-перекладач  
3340 - асистент вчителя,  
3340 - лаборант (освіта),  
3474 - організатор концертів і лекцій,  
3414 - екскурсовод,  
3431 - оргсекретар (організації, союзу, федерації),  
3439 - фахівець,  

Подальше навчання Можливе подальше продовження освіти за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації та отримання 

додаткової післядипломної освіти 
5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 
Лекції, практичні заняття, самостійна робота на основі підручників 

та конспектів, практика, консультації із викладачами, підготовка 

наукових тез, індивідуальних науково-дослідницьких завдань, 
виконання курсових перекладів. Студентсько-центроване навчання, 

самонавчання, проблемно-орієнтоване, навчання через 

перекладацьку практику. 
Оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, усні презентації, тези, 

індивідуальні науково-дослідницькі завдання, поточний контроль, 
підсумкова атестація у формі комплексного кваліфікаційного іспиту 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 

компетентність 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі філології (лінгвістики, літературознавства, 

фольклористики, перекладу) у процесі професійної діяльності або 

навчання, що передбачає застосування теорій і методів філологічної 

науки  
Загальні компетентності 

Соціальна 
ФЛ_ЗК01 

Здатність орієнтуватися й адаптовуватись у різних життєвих 

ситуаціях, ефективно взаємодіяти з різними соціальними 

інститутами на засадах сучасної світоглядної, духовної, 

методологічної, моральної та інформаційної культури 
Здатність визначати основні галузі філософського знання; розуміти 

сутність соціокультурних проблем сучасності та причинно-
наслідкові зв’язки розвитку суспільства 
Вміння критично оцінювати основні віхи в історії зарубіжної та 

вітчизняної політичної думки 
Особистісна 

ФЛ_ЗК02 
Здатність використовувати когнітивні, психомоторні та поведінкові 

механізми (памʼять, увага, психологічна стійкість, критичне 

ставлення тощо) 
Почуття відповідальності за якість власної праці; обʼєктивність і 

надійність; скромність, ввічливість, дотримання конфіденційності 
Готовність і потреба у постійній самоосвіті та саморозвитку 
Вміння застосовувати прийоми та норми спілкування у 

професійному середовищі, пропонувати свої послуги на ринку праці, 

укладати договір на виконання перекладу, співпрацювати з 

фахівцями відповідної галузі тощо 
Інформаційна 

ФЛ_ЗК03 
 

Здатність застосовувати ІКТ в освітній, повсякденній та професійній 

діяльності; раціонально запроваджувати комп’ютерні засоби під час 

вирішення завдань, пов’язаних із пошуком, опрацюванням, 
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систематизацією, зберіганням і передаванням інформації; у процесі 

перекладу текстів різного рівня складнощів і жанрової 

приналежності; оцінювати процес і досягнуті результати 

технологічної діяльності; орієнтуватися в потоці інформації, 

працювати з джерелами, словниками, знаходити й добирати 

необхідний матеріал, класифікувати, узагальнювати, критично 

ставитися та вирішувати будь-яку інформаційну проблему 
Комунікативна 

ФЛ_ЗК04 
 
 

Готовність і вміння ефективно спілкуватися рідною та іноземною 

мовами, зокрема орієнтуватися в комунікативних ситуаціях, вдало 

користуватися типами мовленнєвих актів, визначати основні моделі 

комунікації, визначати специфіку співвідношень мови, культури та 

мовлення; аналізувати прояви соціальної диференціації мови, 

особливості застосування у практичній діяльності принципів 

компонентного та соціоперекладацького аналізу тексту 
Здатність визначати особливості сучасного мовлення та ділового 

діалогічного дискурсу; орієнтуватись у глобальних проблемах 

екології 
Культурологічна 

ФЛ_ЗК05 
Вміння визначати етапи українського державотворення, 

досліджувати історію українських земель 
Здатність аналізувати причинно-наслідкові зв’язки між історичними 

подіями й науковими фактами, формулювати тенденції розвитку 

української нації; визначати етапи розвитку світових та етнічно-
національних релігій; аналізувати особливості світових релігій і 

конфесій, поширених на території України Вміння визначати місце 

культурології та релігієзнавства в системі наук 
Уміння аналізувати основні відомості з географії, економіки, історії, 

державного устрою, основних політичних партій, традицій і 

культури англомовних країн 
Здатність орієнтуватися в сучасних течіях літературознавства, вміння 

аналізувати основні етапи розвитку зарубіжної літератури, знати 

представників літературного процесу та критично оцінювати їх 

вплив на розвиток сучасного суспільства, культури та мови 
Самоосвітня 

ФЛ_ЗК06 
 

Здатність отримувати знання, розуміти й застосовувати принципи 

самоосвіти під час оволодіння компетентностями; застосовувати 

набутий досвід для вирішення професійних завдань; здійснювати 

самоконтроль, активно мислити, розвивати креативність, 

інтелектуальну самостійність, цілеспрямованість, відповідальність та 

ініціативність; удосконалювати професійну майстерність упродовж 

усього життя 
Лінгвістична 

ФЛ_ЗК07 
 

Уміння усно та письмово грамотно спілкуватися рідною мовою  
Уміння правильно розмовляти та писати іноземною мовою різними 

комунікативними стилями (неофіційним, офіційним, науковим 

тощо); правильно читати, аудіювати, розмовляти та писати 

іноземною мовою на рівні В1, В2 
Міжособистісна 

ФЛ_ЗК08 
 
 

Здатність генерувати нові ідеї; працювати в команді та 

міжнародному контексті, багатомовному та багатонаціональному 

середовищі; діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо 

Науково-дослідницька 
ФЛ_ЗК09 

 

Вміння аналізувати структуру та функції наукової теорії; володіти 

методологією сучасної філологічної та перекладознавчої науки  
Здатність застосовувати методи наукових досліджень; 
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організовувати і проводити наукове дослідження 
Професійні компетентності 
Ключова 

(фундаментальна) 
ФЛ_ПК01 

 

Здатність до засвоєння багатофункціонального комплексу знань, 

умінь і ставлень, необхідних для особистісної реалізації, розвитку, 

соціальної інтеграції та працевлаштування 

Освітня 
ФЛ_ПК02 

 

Володіння базовими філософськими, філологічними, психолого-
педагогічними та методичними знаннями і вміннями; здатність їх 

застосовувати на практиці з метою формування ключових і 

предметних компетентностей 
Управлінська 

ФЛ_ПК03 
 

Здатність і готовність управляти процесами перекладацької 

діяльності; виявляти стан і можливості поліпшення процесу 

перекладацької діяльності у структурних організаціях різного типу; 

визначати індивідуальні особливості його учасників 
Загально-професійна 

ФЛ_ПК04 
 

Володіння інваріантною складовою освітньо-професійної програми 
(знаннями, вміннями, досвідом, цінностями і ставленням до 

перекладацької діяльності, лінгвістичною компетентністю); 

готовність забезпечувати процес перекладацької діяльності 

відповідною навчально-методичною документацією та 

інноваційними проектами 
Організаційно-
профільована 

ФЛ_ПК05 
 

Здатність до володіння професійно-орієнтованими знаннями і 

вміннями, необхідними для виконання типових професійних завдань, 

повʼязаних із забезпеченням усної та письмової комунікації, 

інформації в різних галузях народного господарства, науки, техніки, 

культури шляхом перекладу різноманітних за змістом і жанром 

текстів іноземною та державною мовами 
Здатність і готовність розробляти системи заходів для забезпечення 

відповідного освітнього рівня перекладацької діяльності згідно з 

нормами безпеки життєдіяльності, ергономіки та сучасних 

технологій здобуття знань 
Контрольна 

ФЛ_ПК06 
 

Здатність і готовність здійснювати перевірку реального процесу 

перекладацької діяльності відповідно до схвалених планів, норм, 

вимог, інструкцій та рішень 
Культурологічна 

ФЛ_ПК07 
 

Готовність формувати гідне ставлення до надбань національної 

культури й виробництва, надання допомоги учасникам процесу 

перекладу в адаптації до культури інших держав 
Професійно-
технологічна 

ФЛ_ПК08 

Здатність і вміння працювати в галузі сучасних інформаційних 

технологій; мати навички застосування програмних засобів, володіти 

вмінням створювати бази даних в Інтернет-середовищі 
Фахові компетентності 
Лінгвістична 

ФЛ_ФК01 
 

Знання двох мов: у контрастивному аспекті та мовленнєвому, 

володіння мовами у тих видах мовленнєвої діяльності, які задіяні під 

час перекладу 
Готовність і здатність до компаративного аналізу морфологічної та 

синтаксичної систем мови джерела та мови перекладу: вміти 

проводити зіставний аналіз частин мови, моделей синтаксичних 

зв’язків, словосполучень, простих і складних речень 
Уміння коректно відтворювати звукову будову мови; правильно 

вимовляти іншомовні фрази різного комунікативного спрямування; 

аналізувати лексико-семантичні групи слів 
Розуміння принципів словотвору сучасної англійської та української 
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мов, принципів утворення тематичних, ідеографічних і лексико-
семантичних груп; уміння виділяти фразеологізми та вільні 

словосполучення, а також компоненти лексичного значення слова 
Здатність робити стилістичний аналіз тексту, оцінювати лінгво-
когнітивні параметри конституентів тексту, мати базові поняття про 

основи дискурс-аналізу 
Вміння застосовувати наукову термінологію латинською мовою та 

латинські крилаті вислови та ідіоми у подальшій практичній та 

науковій діяльності 
Знання, що виходять за межі лінгвістичних і перекладознавчих, а 

саме: фонові (енциклопедичні, тематичні, соціокультурні тощо), 

предметні (інформація про поняттєвий склад певної галузі людської 

діяльності та міжпоняттєві зв’язки) знання 
Комунікативна 

ФЛ_ФК02 
 

Вміння обирати й застосовувати на практиці адекватні підходи, 

методи та прийоми формування іншомовної комунікативної 

компетентності, відповідні форми, види і способи контролю за 

рівнем сформованості мовної, мовленнєвої і соціокультурної 

компетентностей 
Здатність здійснювати тематично релевантну та грамотну усну й 

писемну комунікацію другою іноземною мовою 
Вміння вільно і правильно спілкуватись основною іноземною мовою 

в різних ситуаціях з дотриманням усіх фонетичних, лексико-
синтаксичних, граматичних норм; вільно та коректно висловлювати 

думку щодо певної тематики; продукувати чітке, плавне, зв’язне усне 

мовлення з ефективною логічною структурою; послідовно розвивати 

аргументацію, підкреслюючи належним чином основні положення; 

правильно передавати найтонші смислові відтінки, використовуючи 

зі свідомою правильністю широкий діапазон мовленнєвих зразків 
Текстотвірна 

ФЛ_ФК03 
 

Здатність визначати належність тексту до певного функціонального 

стилю на основі мовних засобів; визначати у тексті типи та функції 

тропів і лексичних засобів; виявляти особливості функціонування 

синтаксичних і морфологічних засобів; зіставляти стилістичні засоби 

в оригіналі та перекладі 
Перекладацька 

ФЛ_ФК04 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здатність класифікувати, систематизувати, критично аналізувати та 

оперувати знаннями з іноземної філології, основними поняттями 

філологічного наукознавства, історії досліджень із германського 

мовознавства, наукових парадигм сучасного мовознавства й 

перекладознавства 
Уміння обирати стратегії перекладу та функціональної перспективи 

висловлювання; бути здатним до конфігурації пам'яті та гнучкості 

переключення з одного мовного коду на інший, здійснювати опір 

інтерференції 
Здатність застосовувати на практиці теоретичні знання у галузі 

перекладу, використовувати специфіку окремих видів і типів 

перекладу, сукупність перекладацьких стратегій, методів і технічних 

прийомів, що застосовуються до різних видів письмового та усного 

перекладу 
Вміння користуватися одно- та двомовними словниками, а також 

словниками, що містять спеціальну термінологію 
Вміння перекладати всі типи ділової документації; правові, 

юридичні, науково-технічні, публіцистичні, медійні, художні тексти 

з англійської мови українською та навпаки 
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Вміння здійснювати репрезентативний усний послідовний та 

пофразовий переклад текстів різноманітних функціональних стилів і 

жанрів з іноземної мови українською та навпаки 
Здатність виконувати усний переклад з аркуша текстів 

інформаційного та офіційно-ділового характеру з іноземної мови на 

українську та навпаки 
Здатність застосовувати способи передачі власних імен, 

географічних назв, назв компаній, газет, журналів; уміння передавати 

мовою перекладу фразеологічні одиниці та зрощення; неологізми та 

оказіоналізми, інтернаціональні одиниці та національно-марковані, 

мовні реалії, паремії та лакуни, абревіатури та скорочення тощо 
Вміння аналізувати резюме замовника і текст оригіналу, визначати 

перекладацькі стратегії, презентувати текст перекладу (зокрема його 

розташування на сторінці), працювати з документацію, володіти 

термінологією, дотримуватись професійної етики перекладача тощо 
Знання засобів перекладацької майстерності, основ редагування 

перекладів, здатність застосовувати ці знання у професійній 

діяльності 
Професійно-
технологічна 

ФЛ_ФК05 

Готовність працювати в галузі сучасних інформаційних технологій 
Уміння та навички використання програмних засобів, здатність 

створювати бази даних в Інтернет-середовищі 
Здатність застосовувати у професійній діяльності тлумача програмне 

забезпечення, основні пошукові системи, перекладацькі програми та 

електронні словники 
7 – Програмні результати навчання 

ФЛ_ПРН01 
 
 
 
 

ФЛ_ПРН02 
 
 
 
 

ФЛ_ПРН03 
 
 
 
 

ФЛ_ПРН04 
 
 
 
 
 
 

ФЛ_ПРН05 
 
 
 
 

 Знання основних теорій і методів філологічної науки (лінгвістики, 

літературознавства, фольклористики, перекладу), достатніх для 

розв’язання складних спеціалізованих задач і вирішення 

практичних проблем філології та міжкультурного спілкування у 

процесі професійної діяльності або навчання 
 Уміння оперувати набутими історико-філософськими знаннями у 

процесі вироблення власної світоглядної позиції; вільно володіти 

категорійною базою філософії для взаємодії філософських теорій з 

іншими галузями гуманітарного знання; обґрунтовувати власну 

думку, спираючись на досягнення світової та української 

філософії; застосовувати теоретичні знання для аналізу конкретної 

соціальної діяльності та самовдосконалення 
 Вміння аналізувати основні тенденції історичного розвитку 

українського народу, української культури, аргументувати власну 

точку зору на дискусійні моменти української історії, культури та 

сучасного суспільного життя 
 Вміння орієнтуватись у політичному житті країни, оцінювати 

значення політичних партій і громадських організацій у суспільно-
політичному розвитку держави 

 Здатність оцінювати вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на 

здоров’я людини, розуміти основи психічного здоров’я; причини 

ризику та основи профілактики різних соматичних і 

психосоматичних захворювань 
 Здатність співпрацювати з колегами, представниками інших 

культур і релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо 
 Знання норм літературної мови, здатність застосовувати державну 
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мову в усіх сферах суспільного життя, зокрема професійному 

спілкуванні 
 Здатність розв’язувати задачі щодо встановлення ефективного 

вербального контакту; знаходити оптимальну форму передачі 

змісту думки; адекватно реагувати на певні вербально-
комунікативні аномалії; вміло використовувати знання цієї галузі в 

умовах інтенсивного вербального потоку 
 Здатність організовувати процес самонавчання та самоосвіти 
 Вміння використовувати інформаційні й комунікаційні технології, 

знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, управляти 

інформацією; навички роботи з комп’ютером, уміння 

користуватися електронними словниками, ресурсами та базами 

даних, зокрема для вирішення стандартних завдань у професійній 

діяльності 
 Знання історії іноземних мов, причин і закономірностей 

лінгвістичних змін; розуміння впливу мовних змін на становлення 

сучасної мови, а також вплив екстралінгвістичних причин на 

формування лексичних, граматичних і стилістичних особливостей 

англійської та німецької мов тощо 
 Вміння використовувати латинські запозичення та крилаті вислови 

з метою збагачення власного словникового запасу 
 Здатність застосовувати знання з літератури, мовознавства, 

перекладознавства; визначати жанр художнього тексту; 

застосовувати під час аналізу конкретного художнього твору 

відповідний теоретичний літературознавчий інструментарій; 

здійснювати адекватний аналіз основних ідейних, змістовних і 

формальних компонентів сучасної англійської та американської 

прози; здійснювати зіставний аналіз текстів модерністської та 

постмодерністської прози Британії, США і України 
 Вміння розрізняти різноманітні прояви соціальної диференціації 

мови з метою якнайточнішої передачі всіх компонентів тексту 

оригіналу; застосовувати у практичній діяльності принципи 

компонентного та соціоперекладацького аналізу тексту  
 Вміння перетворювати текст оригіналу у текст перекладу із 

найменшим втратами на всіх рівнях: структурному, семантичному, 

стилістичному, прагматичному та синтаксичному, 

використовуючи водночас принципи адекватності та 

еквівалентності; визначати об’єктивні чинники досягнення 

комунікативної рівнозначності між мовою оригіналу і мовою 

перекладу 
 Вміння застосовувати перекладацькі трансформації (лексичні, 

граматичні, стилістичні) задля досягнення необхідного рівня 

еквівалентності та репрезентативності при виконанні усіх видів 

перекладу; аналізувати причини перекладацьких невдач; 

оцінювати якість здійсненого перекладу, застосовувати лексико-
стилістичні трансформації для досягнення адекватності перекладу; 

реферувати та анотувати різножанрові тексти 
 Готовність застосовувати на практиці теоретичні знання у галузі 

перекладу; використовувати специфіку окремих видів та типів 

перекладу, сукупність перекладацьких стратегій, методів і 

технічних прийомів, що застосовуються до різних видів 
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письмового та усного перекладу 
 Вміння користуватися одно- та двомовними словниками, а також 

словниками, що містять спеціальну термінологію 
 Здатність перекладати всі типи ділової документації; 

публіцистичні, медійні та інші тексти, аналітичні огляди, публічні 

виступи, сценарії та програми інформаційних, культурних, 

освітніх кампаній з англійської українською мовою та навпаки 
 Вміння здійснювати репрезентативний усний послідовний і 

пофразовий переклад текстів різноманітних функціональних стилів 

і жанрів з іноземної мови українською та навпаки; виконувати 

усний переклад із аркуша текстів юридичного, правового, науково-
технічного, інформаційного та офіційно-ділового характеру з 

іноземної мови українською та навпаки; реферувати тексти 

зазначеної тематики з рідної мови іноземною та навпаки 
 Навички і вміння професійно орієнтованого мовлення, а також 

базові юридичні, економічні, адміністративно-управлінські знання 

з метою забезпечення юридично-орієнтованої міжмовної та 

міжкультурної комунікації іноземними мовами у професійному 

середовищі, а саме: організацію зустрічей, переговорів, підготовку 

документів, оформлення протокольної частини тощо; сформовані 

навички синхронного перекладу 
 Готовність до ведення самостійної дослідницької роботи у сфері 

перекладознавчих дисциплін і методики перекладу різногалузевих 

текстів з іноземної мови українською та з української іноземною 

мовою 
 Вміння рецензувати й редагувати переклади текстів 

різногалузевого спрямування 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення Відповідність ліцензійним вимогам: 

- наявність у ПЗВО «Київський міжнародний університет» 

Навчально-наукового інституту лінгвістики та психології та 

кафедри германських мов і перекладу, відповідальних за підготовку 

здобувачів вищої освіти; робочої групи (проектної групи) з науково-
педагогічних працівників, на яку покладено відповідальність за 

підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю, у складі трьох 

осіб, що мають науковий ступінь та/або вчене звання;  
- наявність у керівника проектної групи (гаранта освітньої 

програми) наукового ступеня, а також стажу науково-педагогічної 

та/або наукової роботи не менш як 5 років; 
- наявність групи забезпечення освітньої діяльності, кількість 

членів якої складається з науково-педагогічних або наукових 

працівників, які працюють у закладі освіти за основним місцем 

роботи та мають кваліфікацію відповідно до спеціальності і які не 

входять (входили) до жодної групи забезпечення такого або іншого 

закладу вищої освіти в поточному семестрі; 
- частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання не 

менше 50%; 
- частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або 

вчене звання професора не менше 10%; 
- науково-педагогічні та наукові працівники, які здійснюють 

освітній процес, мають стаж науково-педагогічної діяльності понад 
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два роки та рівень наукової та професійної активності, який 

засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів 

(підпункти 1-18 пункту 30 Ліцензійних умов). 
− наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними працівниками та наказів про прийняття їх на роботу. 
Матеріально-технічне 

забезпечення 
Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу становить не менше, ніж 2,4 кв. метра на одного здобувача 

освіти з урахуванням двох змін навчання. 
Забезпечено доступність навчальних приміщень для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема 

безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів та іншої 

інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і 

стандартів. 
Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 

спеціалізованими кабінетами, комп’ютерними лабораторіями, 

зокрема, лінгафонний кабінет, лабораторія експериментальної 

психології та педагогіки та інші, необхідні для виконання навчальних 

планів. 
Освітній процес проходить в обладнаних за останніми 

технологіями, світлих приміщеннях, побудованих за 

євростандартами, оснащених відеопроекторами, плазмовими 

телевізорами. 
Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного 

використання в навчальних аудиторіях не менше 30% аудиторій.  
Наявність соціально-побутової інфраструктури: бібліотеки, 

зокрема читальної зали, пунктів харчування, актової зали, спортивної 
зали, спортивного майданчику, медичного пункту; 

Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього потребують, 

гуртожитком. 
Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Нормативне забезпечення здійснюється Законом України «Про 

вищу освіту», стандартами вищої освіти (державними, галузевими та 

для закладів вищої освіти), іншими нормативними актами 

Міністерства освіти і науки України та закладу вищої освіти.  
Освітня діяльність здійснюється за навчальним планом та 

пояснювальної записки до нього. Кожна навчальна дисципліна 

навчального плану забезпечена робочою програмою, комплексом 

навчально-методичного забезпечення. Для проведення практичної 

підготовки студентів розроблені програми  практичної підготовки та 

робочі програми практик. Забезпеченість студентів навчальними 

матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану 

складає 100%. Для проведення підсумкової атестації здобувачів 

вищої освіти наявні методичні матеріали для проведення підсумкової 

атестації. 
Інформаційне забезпечення здійснюється навчальними книгами 

(підручниками, навчальними посібниками тощо) та електронними 

ресурсами. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого профілю у 

бібліотеці закладу освіти, в тому числі в електронному вигляді 

складає не менше 4 найменувань. Забезпечено доступ до баз даних 

періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або 

спорідненого профілю. 
Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на якому 
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розміщена основна інформація про його діяльність. 
Наявність сторінки на офіційному веб-сайті закладу освіти 

англійською мовою, на якому розміщена основна інформація про 

діяльність, правила прийому іноземців та осіб без громадянства, 

умови навчання та проживання іноземців та осіб без громадянства, 

контактна інформація. 
9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 
Можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, 

стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі 

вищої освіти (науковій установі) на території України, приймати 

участь в різноманітних навчальних або навчально-дослідницьких 

програмах. 
Міжнародна кредитна 

мобільність 
Можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, 

стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі 

вищої освіти за межами України;  можливість перезарахування 

отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної 

системи (ЄКТС), зокрема шляхом порівняння змісту освітніх 

програм. 
Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 
Прийом на навчання здійснюється відповідно до «Правил 

прийому до Київського міжнародного університету»  на підставі 

результатів навчання на підготовчому відділенні для іноземних 

громадян за гуманітарним напрямом. 
 

 
2. Перелік компонент освітньо-професійної програми  

та їх логічна послідовність 
 

2.1. Перелік компонент ОП 
 

 
Код н/д 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові роботи, практики, 

кваліфікаційна робота)  

К-ть 

кредитів 
Форма 

підсумк. 

контролю 
Обов’язкові компоненти ОПП 

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ЗП.01 Історія України 3,0 Іспит (1) 
ЗП.02 Історія української культури 3,0 Іспит (1) 
ЗП.03 Сучасна українська мова 3,0 Іспит (2) 
ЗП.04 Філософія 3,0 Іспит (2) 
ЗП.05 Українська мова (за проф. спрям.) 3,0 Іспит (3) 
ЗП.06 Політологія 3,0 Іспит (3) 
ЗП.07 Латинська мова 3,0 Залік (1) 
ЗП.08 Новітня українська література 3,0 Іспит (2) 
ЗП.09 Основи екології та безпеки життєдіяльності 3,0 Залік (4) 
ЗП.10 Основи інформатики та прикладної лінгвістики 3,0 Залік (2) 
ЗП.11 Історія зарубіжної літератури 8,0 Залік, іспит 

(1, 3) 
ЗП.12 Сучасна зарубіжна література 3,0 Іспит (4) 

Усього 41  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ПП.01 Вступ до перекладознавства 3,0 Залік (2) 
ПП.02 Вступ до мовознавства 3,0 Залік (1) 
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ПП.03 Загальна теорія перекладу 3,0 Іспит (4) 
ПП.04 Основи наукових досліджень в лінгвістиці 3,0 Залік (5) 
ПП.05 Історія англійської мови 3,0 Іспит (5) 
ПП.06 Історія перекладу 3,0 Залік (2) 
ПП.07 Порівняльна лексикологія іноземної та української мов 3,0 Іспит (5) 
ПП.08 Стилістика англійської мови 3,0 Іспит (6) 
ПП.09 

Практична та порівняльна граматика англійської мови 3,5 Залік, іспит 
(1, 2) 

ПП.10 Практика усного та писемного мовлення англійської 

мови (Частина 1) 9,0 Залік (1) 

ПП.11 Практика усного та писемного мовлення англійської 

мови (Частина 1) 9,0 Іспит (2) 

ПП.12 Практика усного та писемного мовлення англійської 

мови (Частина 2) 9,0 Залік (3) 

ПП.13 Практика усного та писемного мовлення англійської 

мови (Частина 2) 9,0 Іспит (4) 

ПП.14 Практичний курс англійської мови (Частина 1) 9,0 Залік (5) 
ПП.15 Практичний курс англійської мови (Частина 1) 9,0 Іспит (6) 
ПП.16 Практична фонетика англійської мови 3,5 Залік (1) 
ПП.17 

Практика перекладу англійської мови 10,0 Залік, іспит 
(7, 8) 

ПП.18 Практична граматика і фонетика другої іноземної мови 3,0 Залік (4) 
ПП.19 Практика усного та писемного мовлення другої 

іноземної мови (Частина 1) 8,0 Іспит (3) 

ПП.20 Практика усного та писемного мовлення другої 

іноземної мови (Частина 2) 8,0 Іспит (4) 

ПП.21 Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови 3,0 Залік (7) 
ПП.22 Загальнотеоретичний курс з другої іноземної мови 3,0 Іспит (5) 
ПП.23 Практика перекладу другої іноземної мови 4,0 Залік (8) 
ПП.24 Порівняльна стилістика 3,0 Іспит (7) 
ПП.25 Перекладацька практика з англійської мови (виробнича) 9,0 Залік (7) 
ПП.26 Курсова робота 3,0 Захист (6) 

Загальний обсяг обов’язкових компонент:  178 
ІІІ. Цикл вибіркових дисциплін 

Вибірковий блок 1   
ВД.01 Лінгвокраїнознавство англійської мови 3,0 Іспит (5) 
ВД.02 Практичний курс англійської мови (за професійним 

спрямуванням) 9,0 Залік, іспит 
(7, 8) 

ВД.03 Практика усного та писемного мовлення другої 

іноземної мови (Частина 2) 7,0 Іспит (5) 

ВД.04 Практичний курс другої іноземної мови (Частина 1) 7,0 Іспит (6) 
ВД.05 

Практичний курс другої іноземної мови (Частина 2) 7,0 Залік, іспит 
(7, 8) 

ВД.06 Основи професійної діяльності перекладача 3,0 Залік (5) 
ВД.07 Переклад цивільно-правового дискурсу 3,0 Залік (8) 
ВД.08 Переклад кримінально-правового дискурсу 3,0 Залік (8) 
ВД.09 Основи перекладацького аналізу тексту 3,0 Іспит (7) 
ВД.10 Переклад міжнародно-правового дискурсу 3,0 Залік (8) 
ВД.11 Перекладацька практика (навчальна) 6,0 Захист (6) 
ВД.12 Перекладацька практика з другої іноземної мови 6,0 Захист (8) 
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(виробнича) 
Вибірковий блок 2   

ВД.01 Лінгвокраїнознавство англійської мови 3,0 Іспит (5) 
ВД.02 Практичний курс англійської мови (за професійним 

спрямуванням) 9,0 Залік, іспит 
(7, 8) 

ВД.03 Практика усного та писемного мовлення другої 

іноземної мови (Частина 2) 7,0 Іспит (5) 

ВД.04 Практичний курс другої іноземної мови (Частина 1) 7,0 Іспит (6) 
ВД.05 

Практичний курс другої іноземної мови (Частина 2) 7,0 Залік, іспит 
(7, 8) 

ВД.06 Основи професійної діяльності перекладача 3,0 Залік (5) 
ВД.07 Переклад офіційно-ділового мовлення 3,0 Залік (8) 
ВД.08 Засоби майстерності перекладача науково-технічних 

текстів 
3,0 Залік (8) 

ВД.09 Основи перекладацького аналізу тексту 3,0 Іспит (7) 
ВД.10 Редагування науково-технічного перекладу 3,0 Залік (8) 
ВД.11 Перекладацька практика (навчальна) 6,0 Захист (6) 
ВД.12 Перекладацька практика з другої іноземної мови 

(виробнича) 
6,0 Захист (8) 

Загальний обсяг вибіркових компонент:  60 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  240 

 
 
2.2. Структурно-логічна схема ОПП 
Компоненти ОПП «Переклад (англійська мова)» логічно вибудувані в систему 

навчальних дисциплін, яка складається з циклів загальної підготовки, професійної та 

практичної підготовки та циклу вибіркових дисциплін. Цикл дисциплін загальної підготовки 

містить теоретичні й практичні дисципліни загального напряму. Цикл професійної та 

практичної  підготовки містить як теоретичні, так і практичні дисципліни фахової підготовки, а 

також перекладацькі (виробничу та навчальну) практики, підготовку до написання курсових 

робіт.  
Цикл професійної підготовки поглиблює зміст програми теоретичними і прикладними 

навчальними дисциплінами із мовознавства, перекладознавства, теорії та практики перекладу, 

стилістики, граматики, фонетики.  
Цикл вибіркових дисциплін містить освітні компоненти, які обрали самостійно студенти 

для більш глибокого засвоєння основ певної перекладацької кваліфікації, вони не дублюють 

дисципліни циклу професійної підготовки: переклад дискурсів (офіційно-ділового), 

кримінально-правового  
ОПП «Переклад (англійська мова)» є системною навчальною структурою, в якій 

встановлені міждисциплінарні зв’язки як на теоретичному, так і на практичному рівнях. Кожна 

конкретна дисципліна має теоретичне підґрунття і при цьому орієнтована на обов’язкове 

практичне його застосування, що показано в Пояснювальній записці до програми з переліком 

компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач, а також програмними результатами 

навчання.  
Усі дисципліни програми пов’язані між собою концептуально і методологічно, вони 

існують в єдиній системі цілісної освіти, навчання студентів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» 

спеціалізації 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. 
 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
 



17 
 

Історія 

України 
Філософія Політологія      

Історія 

україн-
ської 

культури 

Новітня 

українська 

література 

      

Латинськ

а мова 
Сучасна 

українська 

мова 

Українська 

мова (за 

проф. спрям.) 

 Порівняльна 

лексикологія 

іноземної та 

української 

мов 

   

Історія 

зарубіж-
ної літе-
ратури 

Історія 

зарубіжної 

літератури 

Історія 

зарубіжної 

літератури 

     

Вступ до 

мовознав

ства 

Вступ до 

перекладо-
знавства 
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англійської 

мови 

Практика 

перекладу 

англійської 

мови 

Практика 

перекладу 

англійської 

мови 

Практика 

перекладу 

англійської 

мови 
Практич-
на та по-
рівняльна 

грамати-
ка анг-
лійської 

мови 

Практич-
на та по-
рівняльна 

грамати-ка 

анг-
лійської 

мови 

   Перекладаць

ке практика 

(навчальна) 

 Переклад 

цивільно-
правового 

дискурсу/П

ереклад 

офіційно-
ділового 

мовлення 
Практика 

усного та 

писемно-
го 

мовлення 

англійськ

ої мови 

(Ч. 1) 

Практика 

усного та 

писемного 

мовлення 

англій-
ської мови 

(Ч. 1) 

Практика 

усного та 

писемного 

мовлення 

англійської 

мови (Ч. 2) 

Практика 

усного та 

писемного 

мовлення 

англій-
ської мови 

(Ч. 2) 

Практичний 

курс 

англійської 

мови (Ч. 1) 

Практичний 

курс 

англійської 

мови (Ч. 1) 

Практичний 

курс 

англійської 

мови (за 

професійним 

спрямування

м) 

Практични

й курс 

англійської 

мови (за 

професійни

м 

спрямуванн

ям) 
Практич-
на фоне-
тика анг-
лійської 

мови 

       

 Історія 

перекладу 
  Історія 

англійської 

мови 

 Основи 

перекладаць

кого аналізу 

тексту 

Переклад 

міжнародно

-правового 

дискурсу/Р

едагування 

науково-
технічного 

перекладу 
 Основи 

інформа-
тики та 

приклад-
ної лінг-
вістики 

  Основи 

наукових 

досліджень в 

лінгвістиці 

Основи 

професійної 

діяльності 

перекладач

а 

 Переклад 

кримінальн

о-
правового 

дискурсу/З

асоби 

майстернос

ті 

перекладач

а науково-
технічних 

текстів 
  Практика 

усного та 

Практика 

усного та 

Практика 

усного та 

Практичний 

курс другої 

Практичний 

курс другої 

Практични

й курс 
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писемного 

мовлення 

другої 

іноземної 

мови (Ч. 1) 

писемного 

мовлення 

другої 

іноземної 

мови (Ч.2) 

писемного 

мовлення 

другої 

іноземної 

мови (Ч. 2) 

іноземної 

мови (Ч. 1) 
іноземної 

мови (Ч. 2) 
другої 

іноземної 

мови (Ч. 2) 

     Загально-
теоретичний 

курс з другої 

іноземної 

мови 

Лінгвокраїно

знавство 

другої 

іноземної 

мови 

Перекладац

ька 

практика з 

другої 

іноземної 

мови 

(виобнича) 
 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 035 «Філологія» проводиться у 

формі складання комплексного кваліфікаційного екзамену з англійської мови та перекладу та 

комплексного кваліфікаційного екзамену з другої іноземної мови та перекладу; завершується 

видачею документа встановленого зразка про присудження ступеня вищої освіти «бакалавр» із 

присвоєнням кваліфікації: Бакалавр філології, перекладач англійської (та другої іноземної) 

мови. 
Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
 
4. Перспективні напрями розвитку освітньо-професійної програми 
 
       Перспективні пріоритетні напрями реалізації освітньо-професійної програми 

«Переклад (англійська мова)»  враховують динаміку змін ринку освітніх послуг, потреб 

абітурієнтів, ринку праці. ОПП передбачає постійний моніторинг з метою введення оновлених 

освітніх компонент професійної підготовки, що розвивають ключові компетентності, 

інтелектуальні та академічні навички майбутніх фахівців у галузі іноземної філології та 

перекладу, відображають вимоги суспільства та ринку праці. Постійний моніторинг надає 

можливість виявити потреби ринку праці і внесення змін в ОПП шляхом  введення нових 

вибіркових дисциплін: Переклад медичної документації, Юридичний переклад, Переклад 

фармацевтичних текстів, Переклад в галузі ІТ, Військовий переклад, що узгоджуватимуться з 

запитами потенційних роботодавців.  
Крім того, планується розширити можливості для удосконалення спеціальних (фахових) 

компетентностей та формування практичних умінь і навичок перекладу, зокрема через 

інтенсифікацію проходження практичної підготовки і залучення успішних перекладацьких 

організацій до переліку баз проходження перекладацької практики. 
Ці удосконалення сприятимуть  мобільності студентів-філологів/перекладачів та 

конкурентоcпроможності на ринку праці. У більш широкому контексті програма буде 

спрямовуватись не лише на розвиток прагматичної компетенції, але й враховуватиме 

соціокультурні особливості спільноти, в якій житимуть й працюватимуть майбутні фахівці-
філологи/перекладачі. 

 
 
5.Участь роботодавців та/або професійних асоціацій до розробки освітньо-

професійної програми 
 
Важливим чинником підвищення якості освіти та зменшення розриву між практичною та 

теоретичною підготовкою фахівця є тісна співпраця Приватного закладу вищої освіти 

«Київський міжнародний університет» із роботодавцями. Саме роботодавець має бути 

суб’єктом освітнього процесу, забезпечувати випускників робочим місцями.  
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Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет» залучає 

провідних стейкхолдерів на стадії визначення мети програми та результатів навчання, а також 

задля подальшого вдосконалення змістовно-технологічного наповнення програми. 
Існує практика залучення сумісників, у т. ч. професіоналів-практиків, із метою 

ефективного функціонування освітньої програми.  
Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет» сприяє 

інтенсивному ознайомленню випускників із аспектами майбутньої діяльності, формуванню 

осмисленого ставлення до навчальних дисциплін, які вивчаються, до основ фахової діяльності, 

формуванню поваги до професії шляхом укладання угод із організаціями, установами 

перекладацькими бюро, туристичними агенціями, музеями, юридичними та ІТ-компаніями на 

проходження студентами перекладацької практики. Окрім того роботодавці долучаються до 

організації та проведення освітнього процесу, зокрема: читають лекції, проводять практичні 

заняття, тренінги, майстер-класи, on-line та виїзні співбесіди із здобувачами освіти з метою їх 

подальшого працевлаштування. 
До розробки програми були залучені роботодавці ФОП «Ліпський А.В.» (бюро 

перекладів «Антей») в особі директора Ліпського Анатолія Вікторовича. Враховуючи аналіз 

компетентностей  сучасного фахівця у перекладацькій сфері, потребу перекладацької фірми як 

потенційного роботодавця було запропоновано введення до освітньо-професійної програми 

курсів: «Переклад офіційно-ділового мовлення», «Переклад цивільно-правового дискурсу», 

«Переклад міжнародно-правового дискурсу, обґрунтовуючи ці пропозиції вимогами сучасного 

ринку надання перекладацьких послуг. Вивчення цих курсів надасть можливість сформувати 

готовність застосовувати на практиці теоретичні знання при здійсненні галузевого перекладу; 

використовувати специфіку окремих видів та типів перекладу, сукупність перекладацьких 

стратегій, методів і технічних прийомів, що застосовуються до різних видів письмового та 

усного перекладу. Ці курси сприятимуть формуванню здатності перекладати всі типи ділової 

документації; правові, юридичні, ділові та інші тексти з англійської українською мовою та 

навпаки.  
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