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ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-наукова 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 магістр. 

Освітньо-наукова програма «Переклад (англійська)» за другим 

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

03 «Гуманітарні науки» розроблена робочою групою Навчально-наукового 

інституту лінгвістики та психології у складі:  

Андрієнко Тетяна Петрівна, професор кафедри германських мов та перекладу, 

доктор філологічних наук, доцент 

Кінщак Олександр Михайлович, завідувач кафедри германських мов та 

перекладу, кандидат філологічних наук, доцент 

Нагачевська Олена Олександрівна, доцент кафедри германських мов та 

перекладу, кандидат філологічних наук, доцент  

 

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 

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 освітньо-наукової програми «Переклад (англійська)»  

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 

Ступінь – магістр  

Кваліфікація освітня – магістр філології за спеціалізацією 035.041 – 

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська  

Кваліфікація професійна – філолог, перекладач англійської мови, 

викладач; 

Кваліфікація в дипломі – магістр філології, перекладач англійської 

мови, викладач 

  

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-наукова програма  «Переклад (англійська)» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 03 Гуманітарні 

науки зі спеціальності 035 Філологія 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра. Одиничний. Обсяг освітньої програми: 120 

кредитів ЄКТС, термін навчання – 1 рік 10 місяців 

Наявність акредитації Акредитація спеціальності 8.02030304 «Переклад (англійська)» галузі 

знань 0203 «Гуманітарні науки» у 2013 році, відповідно до рішення 

Акредитаційної комісії від 26.04.2013 р.; протокол №103 (наказ МОН 

України від 30.04.2013 р. № 1480-л) 

Цикл/Рівень НРК України – 7 рівень 

 

Передумови Наявність ступеня вищої освіти «бакалавр» і за результатами 

Єдиного фахового вступного 

випробування 

 

Мова(и) викладання Українська/англійська 

Термін дії освітньої 

програми  

1 рік 10 місяців 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми  

www.kymu.edu.ua 

 

 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка ерудованого конкурентоспроможного фахівця – перекладача, викладача, який 

володіє фундаментальною теоретичною базою фахових філологічних, перекладознавчих 

дисциплін та методики викладання перекладу, методологією наукового дослідження у 

лінгвістиці та перекладознавчій галузі, новітніми інформаційними технологіями у професійній 

діяльності, здатний до творчої перекладацької та науково-педагогічної діяльності, безперервної 

самоосвіти та професійного самовдосконалення. 

Освітньо-наукова програма «Переклад (англійська)» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 035 «Філологія» відповідає стратегії Київського міжнародного 

університету, яка визначається забезпеченням якісно нового змісту освіти, впровадженням 

http://www.kymu.edu.ua/
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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 розвинути у магістрів науково-практичні дослідницькі 

навики в предметній області лінгвістики, зокрема перекладознавства, і методики викладання 

іноземних мов і перекладу  за рахунок глибокого розуміння теоретичного та практичного змісту 

дисциплін (освітніх компонент) філологічного, педагогічного та психологічного напрямів; 

сформувати у здобувачів професійно-орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій 

(лінгвістичної, перекладознавчої, соціолінгвістичної, прагматичної та педагогічної) та навичок 

(комунікація; письмо; переклад; редагування;пошук, аналіз і презентація мовознавчої інформації 

тощо), необхідних для забезпечення ефективного професійного спілкування в академічному та 

професійному середовищах; 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 

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 (С1, С2) у побутовій, загальноосвітній, 

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

володіти магістр у результаті вивчення дисциплін.  

Оскільки пріоритетами КиМУ визначені освіта і творчість, професіоналізм і культура, 

патріотизм і толерантність, освітня підготовка фахівців за ОНП «Переклад (англійська)» 

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)) 

Галузь знань 03 «Гуманітарні науки» 

Спеціальність 035 «Філологія» 

Спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська» 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова  

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Акцент на формуванні здатності здійснювати прикладну та 

дослідницьку діяльність у перекладознавстві та англійській 

філології.  

Ключові слова: філологія, переклад, міжкультурна комунікація, 

міжмовна комунікація, методика викладання перекладу. 

Обґрунтування програми Освітньо-наукова програма «Переклад (англійська мова)» 

актуальна з огляду на необхідність ґрунтовної фахової 

підготовки перекладачів, що, в свою чергу, зумовлена 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, 

медичного, економічного дискурсів, що пов’язано із сучасними 

тенденціями розвитку економіки країни в напрямку 
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інтенсифікації міжнародної комунікації.  

Багаторічний 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 магістрів зі спеціальності 035 

«Філологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за освітньо-

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

науковому інституті лінгвістики та психології Київського 

міжнародного університету є необхідною та затребувано. 
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Особливості програми Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців 

з філології (переклад) і методики викладання іноземних мов і 

перекладу з інтеграцією власне філологічної підготовки зі 

спеціалізацією «Переклад». Дисципліни циклу професійної та 

практичної підготовки викладаються англійською мовою. 

Програма зорієнтована на оптимальне освітнє поєднання 

компетентностей, які забезпечують конкурентоспроможність 

випускників на сучасному ринку праці, а також дають ґрунтовну 

наукову підготовку для проведення прикладних досліджень.  

Об’єктом вивчення та професійної діяльності магістра 

філології є мова (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 та методика викладання перекладу. 

Цілі навчання: набуття освітньої та професійної 

кваліфікації для здійснення професійної діяльності, пов’язаної із 

аналізом, творенням, перетворенням і оцінюванням письмових та 

усних текстів різних жанрів і стилів (як із науково-дослідною, 

критично-аналітичною, так і з прикладною метою), організацією 

успішної комунікації різними мовами; методикою викладання 

перекладу. 

Теоретичний зміст предметної області: складає 

формування знань з мовознавства, іноземної філології, теорії та 

практики перекладу, різногалузевого перекладу, педагогіки та 

психології вищої школи, методики викладання перекладу, 

практики усного та писемного мовлення англійської мови, 

комунікативної лінгвістики, соціолінгвістики, методології 

наукового пізнання, новітніх інформаційних технологій у 

професійній діяльності, достатніх для формування предметних 

компетентностей. 

Методи, методики та технології: випускник повинен 

володіти професійними знаннями та вміти здійснювати 

загальнонаукові та спеціальні методи пізнання філологічних, 

перекладацьких та педагогічних явищ; ідентифікації 

перекладацьких, психологічних і викладацьких проблем та її 

вирішення на основі принципів філології, перекладознавства, 

педагогіки та психології; інформаційно-комунікативні 

технологій. 

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-

комунікативне обладнання, інформаційні ресурси та програмні 

продукти, що застосовуються у перекладацькій та викладацькій 

діяльності.  

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Магістр з філології, перекладач, викладач може працювати в 

науковій, літературно-видавничій, освітній галузях; на 

викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у 

вищих навчальних закладах 1-4 рівнів акредитації; у друкованих 

та електронних засобах масової інформації, РR-технологіях, у 

різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного 
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спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо. 

Магістр з перекладу має достатній кваліфікаційний рівень для 

роботи у різних професійних групах згідно з чинною редакцією 

Національного класифікатора України: Класифікатор професій 

(ДК 003:2010), а саме: 

2444 філолог, лінгвіст;  

2444.1 Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика 

та переклади) 

2444.1 Науковий співробітник (філологія, лінгвістика та 

переклади) 

2444.1 Науковий співробітник-консультант (філологія, 

лінгвістика та переклади) 

2444.1 Філолог-дослідник 

2444.2 Гід-перекладач  

244.2 Філолог  

2444.2 Лінгвіст  

2444.2 Перекладач 

2444.2 Перекладач технічної літератури 

2444.2 Редактор-перекладач 

2451.2 Редактор науковий 

2359.2 Лектор 

2451.2 Ведучий програми 

2451.2 Кореспондент 

2310.2 Викладач вищого навчального закладу 

2320 Вчитель загальноосвітнього навчального закладу 

2320 Викладач професійного навчально-виховного закладу 

2351.1 Молодший науковий співробітник (методи навчання) 

2351.2 Викладач (методи навчання) 

Подальше навчання За умови успішного завершення навчання, магістр може 

продовжити освіту за програмою третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти. 

Можливе набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти 

дорослих. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентроване навчання. 

За домінуючими методами та способами навчання: пасивні 

(пояснювально-ілюстративні); активні (проблемні, ігрові, 

інтерактивні, саморозвиваючі). 

За організаційними формами: колективного та інтегративного 

навчання. 

За орієнтацією педагогічної взаємодії: позиційного та 

контекстного навчання, технологія співпраці. 

За формами: лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, 

самостійна робота на основі підручників та конспектів, 

консультації із викладачами під час написання магістерської 

роботи. самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, 

консультації із викладачами, навчання через перекладацьку та 

науково-асистентську практики. 

Оцінювання Заліки, диференційовані заліки, усні та письмові екзамени, 

атестація у формі публічного захисту магістерської роботи; 

комплексний кваліфікаційний екзамен з англійської мови. 
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6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі лінгвістики, 

літературознавства, фольклористики, перекладу в процесі професійної 

діяльності або навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 01 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

ЗК 02 Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 03 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК 04 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 05 Здатність працювати в команді та автономно.  

ЗК 06 Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК 07 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 08 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК 09 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 10 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності).  

ЗК 11 Здатність проведення досліджень на належному рівні.  

ЗК 12 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ФК) 

СК 01 

 

Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і 

школах.  

СК 02 

 

Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти 

еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового 

літературознавства.  

СК 03 

 

Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні 

досягнення філологічної науки.  

СК 04 Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / 

мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і 

новітніх методологічних принципів 

СК 05 

 

Усвідомлення методологічного, організаційного та правового 

підґрунтя, необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у 

галузі філології, презентації їх результатів професійній спільноті та 

захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та 

інновацій.  

СК 06 

 

Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної 

спеціалізації для вирішення професійних завдань.  

СК 07 

 

Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній 

галузі філологічних досліджень.  

СК 08 Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для 

досягнення запланованого прагматичного результату. 

Додатково для освітньо-наукової програми: 

СК 09 Здатність ефективно й компетентно брати участь у різних формах 

наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові 

публікації) в галузі філології. 
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7 – Програмні результати навчання 

ПРН 1 Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і 

втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного 

самовдосконалення.  

ПРН 2 Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та 

усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; 

презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.  

ПРН 3 Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для 

успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення 

якості дослідження в конкретній філологічній галузі.  

ПРН 4 Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно 

значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування.  

ПРН 5 Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та 

з представниками інших професійних груп різного рівня. 

ПРН 6 Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку 

мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації 

успішної комунікації.  

ПРН 7 Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці.  

ПРН 8 Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства.  

ПРН 9 Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні 

поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації.  

ПРН 10 Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати 

й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації). 

ПРН 11 Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, 

інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних 

принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих 

даних.  

ПРН 12 Дотримуватися правил академічної доброчесності.  

ПРН 13 Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних 

питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і 

широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.  

ПРН 14 Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.  

ПРН 15 Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного 

лінгвістичного чи літературного матеріалу.  

ПРН 16 Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної 

галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та 

інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та 

суперечливих вимог.  

ПРН 17 Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або 

інноваційні розробки в конкретній філологічній галузі. 

Додатково для освітньо-наукової програми: 

ПРН 18 Презентувати результати свого дослідження науковій спільноті в наукових 

публікаціях чи виступах на конференціях, круглих столах, семінарах тощо. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Відповідність ліцензійним вимогам: 

- наявність у ПЗВО «Київський міжнародний університет» 

Навчально-наукового інституту журналістики, кіно і телебачення та 

кафедри аудіовізуального мистецтва та виробництва, відповідальних за 

підготовку здобувачів вищої освіти; робочої групи (проектної групи) з 

науково-педагогічних працівників, на яку покладено відповідальність за 



10 
 

підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю, у складі трьох осіб, 

що мають науковий ступінь та вчене звання, з них один доктор наук та/або 

професор;  

- наявність у керівника проектної групи (гаранта освітньої програми) 

наукового ступеня, а також стажу науково-педагогічної та/або наукової 

роботи не менш як 10 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 

60%;  

- частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене 

звання професора не менше 20%. 

Науково-педагогічні та наукові працівники, які здійснюють освітній 

процес, мають стаж науково-педагогічної діяльності понад 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 

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.  

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, 

кабінет лінгвокраїнознавства лабораторія експериментальної психології та 

педагогіки та інші, необхідні для виконання навчальних планів. 

Наявність соціально-побутової інфраструктури: бібліотеки, у тому 

числі читального залу, пунктів харчування, актового залу, спортивного 

залу, 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 
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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 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 академічної мобільності між ЗВО-партнерами, 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 

 

 

 

2. Перелік компонентів освітньо-наукової програми  

та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент освітньо-наукової програми 

 

 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові роботи, практики, 

кваліфікаційна робота)  

К-ть 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ЗП. 01 Наукове спілкування іноземною мовою 8 Залік 

(1,3)/Іспит 

(2,4) 

ЗП.02 Теорія і практика вищої школи  4 Іспит (1) 

ЗП.03 Методика викладання фахових дисциплін 4 Іспит (1) 

ЗП.04 Загальне мовознавство 3,5 Іспит (1) 

ЗП.05 Методологія наукових досліджень 3,5 Іспит (3) 
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ЗП.06 Риторика 3 Іспит (2) 

Разом: 26  

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ПП.01 Порівняльна типологія іноземної та української мов 3,5 Іспит (1) 

ПП.02 

Послідовний та письмовий переклад іноземної мови 

10 Залік (1,3)/ 

Іспит (4) 

КР (2) 

ПП.03 
Синхронний переклад 

9 Залік (3)/ 

Іспит (2,4) 

ПП.04 Теорія перекладу 3 Залік (2) 

ПП.05 Жанрові теорії перекладу 3,5 Іспит (2) 

ПП.06 Соціолінгвістика 3,5 Залік (3) 

ПП.07 Проблеми комунікативної лінгвістики 3,5 Залік (1) 

ПП.08 Теорія міжкультурної комунікації і переклад 4 Заліки (4)  

ПП.09 Конфліктологія і теорія переговорів 3 Іспит (4) 

ПП.10 Науково-асистентська практика 5 Залік (2) 

ПП.11 Науково-дослідна практика 8 Залік (4) 

ПП.12 Виконання магістерської роботи 7 Захист (4) 

ПП.13 Підсумкова атестація 1 - 

Разом: 64  

ІІІ. ЦИКЛ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

ВД.01 Лексичний та граматичний аспекти перекладу 

різногалузевих текстів/Прагматичний аспект перекладу 

різножанрових і різностильових текстів 

5 

Залік (1)  

ВД.02 Переклад ділової кореспонденції і юридичних 

документів /Протокол і етикет у діяльності перекладача 
3,5 

Залік (2) 

ВД.03 Переклад та редагування суспільно-політичного 

тексту/Семантико-стилістичні проблеми перекладу 

художнього дискурсу 

3,5 

Залік (2) 

ВД.04 Переклад і редагування науково-технічних 

текстів/Термінологічні проблеми при перекладі 

економічних і медичних текстів 

3 

Залік (3) 

ВД.05 Лінгвокультурні та соціокультурні аспекти 

перекладу/Актуальні проблеми перекладу текстів у ІТ 

галузі 

3 

Залік (3) 

ВД.06 Перекладацький супровід переговорного 

процесу/Стратегії і техніки перекладу переговорів, 

конференцій та зустрічей 

3 

Залік (3) 

ВД.07 Особливості перекладу юридичних документів/Переклад 

міжнародного правового дискурсу 
3 

Залік (4) 

ВД.08 Моделювання освітнього середовища /Інноваційні 

технології викладання перекладу  у вищій 

школі 

3 

Залік (4) 

ВД.09 Комп'ютерна лексикографія і переклад/ Основи 

машинного перекладу 
3 

Залік (4) 

Разом: 30  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 120 

*Перелік вибіркових освітніх компонентів переглядається щорічно і відображається в робочих 

навчальних планах. 

 

2.2. Структурно-логічна схема освітньо-наукової програми  
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Структурно-логічна схема освітньо-наукової програми представлена в Додатку 1. 

Програма має внутрішню цілісність і гарантує уникнення дублювання навчальних дисциплін та 

їх елементів. Передбачено можливість обирати додаткові дисципліни поза спеціальністю для 

здобуття додаткових кваліфікацій чи компетентностей, щоб випускники були здатні виконувати 

кваліфіковану роботу в галузі філології, лінгвістики та перекладу.  

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньо-наукової програми «Переклад (англійська)» зі 

спеціальності 035 «Філологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» проводиться у формі 

комплексного кваліфікаційного екзамену у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

 Додатково для освітньо-наукової програми: у формі публічного захисту магістерської 

роботи. Магістерська робота має передбачати розв’язання задач дослідницького та/або 

інноваційного характеру у галузі філології, перекладознавства. Магістерська робота не повинна 

містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Магістерська робота має бути 

оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозиторії 

закладу вищої освіти. Оприлюднення магістерської робти, що містять інформацію з обмеженим 

доступом, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 

Після захисту видається документ встановленого зразка про присудження ступеня 

магістра із присвоєнням кваліфікації магістр філології, перекладач з англійської мови, 

викладач.  Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

4. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
           Система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає здійснення таких 

процедур і заходів:  

 1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  

 2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  

 3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на 

офіційному веб-сайті університету, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;  

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників;  

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у 

тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;  

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 

процесом;  

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації;  

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками університету та 

здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної 

системи запобігання та виявлення академічного плагіату;  

9) інших процедур і заходів.  

 

 

5. Перспективні напрями розвитку освітньо-наукової програми 

  Перспективні пріоритетні напрями реалізації освітньо-наукової 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 
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медичної документації, Переклад фармацевтичних текстів, Переклад в галузі ІТ, 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. 

Перспективними перевагами випускників програми є оволодіння глибокими знаннями у 

галузях іноземної філології, зокрема перекладу в галузі медицини та перекладу в галузі ІТ-

технологій та міжкультурного спілкування, а також методики викладання іноземних мов, що 

зробить їх конкурентоспроможними на ринку праці. 

Планується поглиблення знань і умінь випускників для роботи із застосуванням 

сучасної комп'ютерної техніки, із сучасними програмними продуктами для різногалузевих 

досліджень, знання і уміння використовувати сучасні соціолінгвістичні методи обробки та 

систематизації інформації; уміння на практиці використовувати отримані знання для 

службової та наукової кар'єри.  

 

     

 

Гарант освітньої програми, доктор філологічних наук, доцент, 

професор кафедри германських мов та перекладу                                          Андрієнко Т.П. 

 

 

 

 
 


