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1. Профіль освітньо-професійної програми  
 

Філологія. Германські мови та літератури  

(переклад включно), перша – англійська 

зі спеціальності 035 Філологія  

 

1 – Загальна інформація 

Вищій навчальний заклад 

та структурний підрозділ 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут», факультет соціально-гуманітарних технологій, кафедра 

ділової іноземної мови та перекладу. 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Бакалавр, бакалавр з філології. 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Філологія. Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – англійська». 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 3 роки 10 місяців. 

Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію: УД № 21001147 до 1 липня 2027 р. 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ–EHEA – перший цикл, EQF–LLL – 6 

рівень. 

Передумови Наявність документу про повну середню освіту. 

Мова(и) викладання Українська/англійська/німецька. 

Термін дії освітньої 

програми 

Відповідно до терміну дії сертифікату про акредитацію. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

освітньої програми 

tihonravov@kpi.kharkov.ua 

 

 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка фахівця з професійно орієнтованою міжкультурною комунікативною компетенцією 

з науковим світоглядом, фундаментальними знаннями у перекладознавстві та  практичними 

навичками, що можуть бути застосовані у різних сферах перекладу.   

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, програма) 

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

Спеціальність: 035 Філологія 

Програма: Філологія. Германські мови та літератури  

(переклад включно), перша – англійська 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізацій 

Спеціальна освіта в галузі Гуманітарні науки 

зі спеціальності Філологія. Германські мови та літератури  

(переклад включно), перша – англійська 

Ключові слова: сучасні професійні вміння та навички перекладача, 

англійська/німецька мова, мультимедійні технології, теорія та 

практика перекладу, лексичні та граматичні проблеми перекладу, 

протокол перекладача 

mailto:tihonravov@kpi.kharkov.ua
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Особливості програми Розвиток професійно-профільованих знань, умінь й навичок в 

перекладознавстві та орієнтація на занурення в аутентичне 

іншомовне середовище за допомогою сучасних мультимедійних 

технологій. Застосування практичних умінь під час обов’язкової 

перекладацької практики  в перекладацьких агенціях. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Перелік професійних кваліфікацій (відповідно до класифікатора 

професій ДК 003:2010), за якими можуть працювати випускники: 

перекладачі науково-технічної і ділової літератури; 

інженерно-технічний персонал в галузі забезпечення комунікації  

та інформації. 

Подальше навчання Можливість продовження освіти на наступному (магістерському) рівні 

вищої освіти за відповідними  освітньо-професійними або освітньо-

науковими програмами.  

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Лекції, практичні заняття з застосуванням мультимедіа, практичні 

заняття з теоретичних дисциплін з вирішенням ситуативних завдань та 

участю у дискусіях, використання ролевих ігор, кейс-методів та 

презентацій; виконання дипломного проекту 

Оцінювання Рейтингова система оцінювання, усні та письмові екзамени, 

тестування, захист дипломного проекту  

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі філології та перекладознавства або у процесі 

навчання, здатність брати участь у перекладацькій діяльності, що 

передбачає застосування певних методів перекладу і характеризується 

комплексністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1 Володіти основами історичного мислення, мати уявлення про історію як науку, її 

місце в системі гуманітарних наук, знати історичні джерела. Розуміти рушійні 

сили та закономірності історичного процесу, основні етапи в історії України та їх 

хронологію, вміти аналізувати історичні національні події та тенденції, 

відповідально брати участь у політичному житті суспільства. Розуміти сутність 

культури, її місце і роль у житті людини і суспільства, мати уявлення про форми 

культури, їх виникнення та розвиток, породження культурних норм і цінностей, 

механізмів збереження та передачі їх як соціокультурного досвіду, знати основні 

досягнення в різних галузях культурної практики  

ЗК 2 Здатність до письмової й усної комунікації українською мовою, здатність до 

володіння українською як засобу ділового спілкування,  уміння логічно вірно, 

аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову  

ЗК 3 Володіти інформацією про єдність усіх екологічних систем біосфери, методами 

виявлення змін екологічних показників під впливом антропогенної діяльності 

людини  

ЗК 4 Здатність реалізувати своі ̈ права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Украі ̈ні 
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ЗК 5 Мати уявлення про своєрідність філософії, її місце в культурі, наукові, філософські 

і релігійні картини всесвіту, суті, призначення і сенс життя людини, форми і 

методи наукового пізнання  

ЗК 6 Здатність до моделювання механізмів адаптації до зовнішніх та внутрішніх умов 

життєдіяльності, що змінюються  

ЗК 7 Здатність розуміти лексику як систему, мати діалектичний погляд на значення 

визнавати тісний зв'язок лексики з граматикою, працювати з різними типами 

словників 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

ФК 1 Здатність мати уявлення про природну мову як про цілісне, системне багаторівневе 

явище, теоретичні основи перекладацької праці, основні компоненти фахової 

перекладацької майстерності для різних видів перекладу та місце 

перекладознавства серед  інших лінгвістичних дисциплін 

ФК 2 Здатність аналізувати та інтерпретувати зарубіжні художні твори за історичними 

періодами, усвідомлювати природу різних жанрів, літературної творчості, спільне 

й своєрідне в змінах культурних традицій та літературних стилів 

ФК  3 Здатність до письмової та усної комунікацій англійською мовою з дотриманням 

всіх граматичних та лексичних норм в ситуаціях професійного спілкування 

ФК 4 Здатність до письмової та усної комунікацій німецькою мовою з дотриманням всіх 

граматичних та лексичних норм в ситуаціях професійного спілкування  

ФК 5 Здатність до розуміння ролі науки в розвитку цивілізації та взаємодії науки і 

техніки  

ФК 6 Здатність здійснювати письмовий переклад з іноземної мови на рідну і з рідної 

мови на іноземну політичних, соціально-економічних, науково-популярних, 

технічних та ділових текстів та інших матеріалів, а також офіційних ділових 

документів 

ФК 7 Здатність провести попередній перекладацький аналіз тексту оригіналу для 

визначення ступеня його складності, поглиблення знань та умінь до та під час 

перекладу,  

ФК 8 Здатність забезпечення адаптації тексту перекладу із врахуванням культурних 

особливостей адресатів та стилістичних особливостей його змісту  

ФК 9 Здатність володіти основами взаємодії людини з техносферою, виявляти та 

вивчати ризики надійності системи «Людина – життєве середовище» 

Фахові компетентності спеціалізації (визначені закладом вищої освіти) 

ФКС 1 Здатність формувати слухо-вимовні і ритміко-інтонаційні навички оволодіти 

артикуляційною базою англійської мови, особливостями вимови та акцентно-

ритмічної мелодійної організації мовленнєвого потоку фрази 

ФКС 2 Здатність формувати слухо-вимовні і ритміко-інтонаційні навички оволодіти 

артикуляційною базою німецької мови, особливостями вимови та акцентно-

ритмічної мелодійної організації мовленнєвого потоку фрази 

ФКС 3 Здатність засвоєння норм і правил фахової поведінки під час виконання 

професійних обов’язків майбутніми професіональними перекладачами 

ФКС 4 Здатність опанувати основними поняттями лінгвокраїнознавства, розуміти мовні 

картини світу та культурокумулятивні функції мови, опанувати особливостями 

виражальних засобів національних мов, мати фонові знання та розуміти їх мовні 

репрезентанти 

ФКС 5 Здатність сформувати практичні знання і навички в галузі ділової іноземної мови 

ФКС 6 Здатність сформувати навички читання англійської та американської літератури у 

оригіналі, ознайомлення зі спеціальною термінологією, а також здатність 

практикуватися у методах осмислення  літературних жанрів та їх та перекладу 
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ФКС 7 Здатність сформувати розуміння історичного розвитку основної іноземної мови, 

знання періодизації історії мови та її значення для сучасного стану англійської 

мови 

ФКС 8 Здатність аналізувати лексичні одиниці та структури в науково-технічних текстах, 

а також продемонструвати навички проводити аналіз лексичних  труднощів для 

достатньо вільного та нормативно правильного перекладу на рідну мову 

ФКС 9 Здатність здійснювати письмовий переклад з німецької мови на рідну і з рідної 

мови на іноземну текстів різної жанрової тематики, ділових паперів та інших 

матеріалів, а також офіційних ділових документів  

Фахові компетентності за вибірковим блоком 02 «Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – англійська» 

ФКС 1-1 Здатність засвоєння певної кількості одиниць лексичного мінімуму через  окремі 

латинські вислови, усталені словосполучення та певної кількості термінів 

загальногуманітарного і спеціального характеру  

ФКС 1-2 Здатність сформувати розуміння історичного розвитку перекладознавства як 

науки, знання періодизації історії українського перекладознавства та його значення 

для сучасного світу. 

ФКС 1-3 Здатність опанувати видами перекладу, основними його принципами, сформувати 

термінологічний словник та розуміння способів досягнення  адекватності 

перекладу 

ФКС 1-4 Здатність продемонструвати знання термінології в галузі інформаційних 

технологій та уміння перекладати специфіку текстів даного характеру з англійської 

мови на українську та робити зворотній переклад 

ФКС 1-5 Здатність аналізувати граматичні структури в науково-технічних текстах, а також 

продемонструвати навички проводити аналіз граматичних труднощів для 

достатньо вільного та нормативно правильного перекладу на рідну мову 

ФКС 1-6 Здатність сформувати необхідні знання і навички щодо особливостей перекладу 

патентної документації та методів та систем комп’ютерного перекладу 

ФКС 1-7 Здатність сформувати системи знань, умінь та навичок з особливостей перекладу  

англомовного ділового мовлення, формування навичок читати та перекладати 

англомовні тексти з економічної літератури, знання спеціальної термінології, 

осмислення методів перекладу 

ФКС 1-8 Здатність сформувати знання  щодо теоретичних положень, що складають 

теоретичну базу лексикології та основних термінів, вміння аналізувати лексичні 

одиниці, їх походження та семантичну структуру, а також навички проводити 

аналіз відмінностей та схожостей в лексичних системах англійської та української 

мов, що необхідно для достатньо вільного та нормативно правильного перекладу 

на рідну мову 

ФКС 1-9 Здатність сформувати необхідні знання і навички щодо особливостей перекладу 

науково-технічної літератури на німецькій мові, враховуючи термінологічну 

своєрідність та функціональні особливості текстів 

ФКС 1-10 Здатність опанувати та правильно користуватися спеціальними програмними 

засобами перекладу 

ФКС 1-11 Здатність сформувати знання щодо граматичних компетентностей, вміння 

аналізувати граматичні структури, а також навички проводити аналіз відмінностей 

та схожостей в граматичних системах англійської та української мов 

ФКС 1-12 Здатність сформувати навички з фонетичної і графічної стилістики, 

функціональної стилістики, стилістичної лексикології та ін., мати розуміння про 

стилістичне розшарування словника, стилістичну граматику, стилістичну 

семасіологію, літературний дискурс, стилістичні ресурси фразеології, морфології, 

синтаксису 
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ФКС 1-13 Здатність сформувати навички реферування та анотації науково-популярних і 

технічних текстів на англійській мові 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні результати навчання за спеціальністю 

РН 1 Знати основи історичного мислення, мати уявлення про джерела історичного 

знання і способи роботи з ними; знати умови формування особи, її свободи, 

відповідальності за збереження життя, природи, культури, моральних обов’язків 

людини по відношенню до інших і самого себе, про духовні цінності, їх значення у 

творчості і повсякденному житті 

РН 2 Володіти навичками та уміннями мовної діяльності стосовно сфери побутової і 

професійної комунікації 

РН 3 Знати правове забезпечення охорони природного навколишнього середовища, 

вміти проводити інструментальні виміри числових значень нормованих показників 

стану навколишнього та виробничого середовища 

РН 4 Знати своі ̈ права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (демократичного) суспільства та необхідність и ̆ого сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Украі ̈ні 

РН 5 Знати наукові, філософські та релігійні картини всесвіту, суті призначення і сенс 

життя людини, мати уявлення про своєрідність філософії 

РН 6 Уміти працювати над інтелектуальним, культурним, моральним і професійним 

саморозвитком та самовдосконаленням, культурою соціальних відносин, критично 

переосмислювати свій соціальний досвід  

РН 7 Знати актуальні проблеми перекладу та термінознавства як прикладних 

лінгвістичних дисциплін, теорії методики викладання іноземної мови, сучасної 

комп’ютерної лінгвістики; сучасні напрямки розвитку лексикографії 

РН 8 Усвідомити значення перекладу в системі сучасної національної культури, 

розуміти функції перекладу в сучасному світі: комунікативну, когнітивну, 

креативну та уявляти напрямки професійної діяльності, у яких знаходить 

застосування праця перекладачів у сьогоднішній Україні 

РН 9 Розуміти літературу англомовних країн як систему потенційних та актуальних 

цінностей, її зміст і значимість в сучасній літературі світу; знати основні етапи її 

історичного розвитку, методи літературних досліджень  та проводити їх 

компаративний аналіз. 

РН 10 Уміти вільно і правильно спілкуватися англійською мовою в письмовій та усній 

комунікацій з дотриманням всіх граматичних та лексичних норм в ситуаціях 

професійного та побутового спілкування 

РН 11 Уміти вільно і правильно спілкуватися німецькою мовою в письмовій та усній 

комунікацій з дотриманням всіх граматичних та лексичних норм в ситуаціях 

професійного та побутового спілкування 

РН 12 Знати структуру, форми і методи наукового пізнання та їх еволюції, розуміти 

цінність наукової раціональності та її історичних типів 

РН 13 Використовувати системи знань, умінь та навичок з особливостей перекладу  

англомовних текстів різних жанрів, ділового мовлення, знання спеціальної 

термінології, осмислення  методів перекладу 

РН 14 Знати законодавчу та нормативну базу держави щодо основ професійної безпеки та 

здоров’я, а також міжнародні стандарти за даним напрямом 

Програмні результати навчання за спеціалізацією 
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РНС 1 Вміти диференціювати та продукувати звуки англійської мови близько до 

автентичних, правильно озвучувати знаки фонетичної транскрипції, розпізнавати 

та продукувати різні інтонаційні моделі та визначати правильний ритм та 

інтонацію під час усного мовлення 

РНС 2 Вміти диференціювати та продукувати звуки німецької мови близько до 

автентичних, правильно озвучувати знаки фонетичної транскрипції, розпізнавати 

та продукувати різні інтонаційні моделі та визначати правильний ритм та 

інтонацію під час усного мовлення 

РНС 3 Використовувати норми і правила фахової поведінки під час виконання 

професійних обов’язків майбутніми перекладачами в умовах проходження  

фахової  практики 

РНС 4 Знати основні поняття лінгвокраїнознавства, розуміти мовні картини світу та 

культурокумулятивні функції мови, опанувати особливостями виражальних 

засобів національних мов, мати фонові знання та розуміти їх мовні репрезентанти 

РНС 5 Вміти застосовувати практичні знання і навички в галузі ділової іноземної мови 

РНС 6 Читати твори англійської та американської літератури у оригіналі, знати методи 

осмислення  літературних жанрів та їх та перекладу 

РНС 7 Розуміти історичний розвиток основної іноземної мови, періодизацію історії мови 

та її значення для сучасного стану англійської мови 

РНС 8 Знати теоретичну базу лексикології та основні терміни, вміти аналізувати лексичні 

одиниці, їх походження та семантичну структуру  

РНС 9 Робити адекватний письмовий переклад з іноземної мови на рідну і з рідної мови 

на іноземну політичних, соціально-економічних, науково-популярних, технічних 

та ділових текстів та інших матеріалів, а також офіційних ділових документів 

Програмні результати навчання за вибірковим блоком 02 

РНС 1-1 Володіти одиницями лексичного мінімуму через  окремі латинські вислови, 

усталені словосполучення та знати певну кількість латинських термінів 

загальногуманітарного і спеціального характеру 

РНС 1-2 Мати  розуміння історичного розвитку перекладознавства як науки, 

використовувати знання періодизації історії українського перекладознавства  

РНС 1-3 Володіти видами перекладу, знати основні його принципи та способи досягнення  

адекватності перекладу 

РНС 1-4 Знати термінологію в галузі інформаційних технологій та уміти перекладати 

специфіку текстів даного характеру з англійської мови на українську та робити 

зворотній переклад 

РНС 1-5 Аналізувати граматичні структури в науково-технічних текстах, а також вміти 

проводити аналіз граматичних труднощів для достатньо вільного та нормативно 

правильного перекладу на рідну мову 

РНС 1-6 Мати  необхідні знання і навички щодо особливостей перекладу патентної 

документації та методів та систем комп’ютерного перекладу, знати термінологію 

цієї сфери 

РНС 1-7 Вміти користуватися знанням, уміннями та навичками з особливостей перекладу  

англомовного ділового мовлення, вміти читати та перекладати англомовні тексти з 

економічної літератури, знати спеціальну термінологію та  методи її  перекладу 

РНС 1-8 Вміти проводити аналіз відмінностей та схожостей в лексичних системах 

англійської та української мов задля нормативно правильного перекладу на рідну 

мову 

РНС 1-9 Знати особливості перекладу науково-технічної літератури на німецькій мові, 

враховувати термінологічну своєрідність та функціональні особливості текстів 

РНС 1-10 Вміти користуватися спеціальними програмними засобами перекладу 
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РНС 1-11 Вміти аналізувати граматичні структури та проводити аналіз відмінностей та 

схожостей в граматичних системах англійської та української мов 

РНС 1-12 Знати основи фонетичної і графічної стилістики, функціональної стилістики, 

стилістичної лексикології, мати розуміння про стилістичне розшарування 

словника, стилістичну граматику, стилістичну семасіологію, літературний дискурс, 

стилістичні ресурси фразеології, морфології, синтаксису 

РНС 1-13 Вміти реферувати та анотувати науково-популярні і технічні тексти на англійській 

мові 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим 

законодавством України (Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187 (зі змінами, внесеними 

згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018) 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Відповідає технологічним вимогам щодо навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова кабінету 

міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р., № 1187 (зі 

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018) 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Відповідає технологічним вимогам щодо навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова кабінету 

міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р., № 1187 (зі 

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018) 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Можливість укладання угод про академічну мобільність  

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Партнерські відносини з Каунаським гуманітарним факультетом 

Вільнюського університету, Литва 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

На підставі міжуніверситетських, міжфакультетських угод та угод про 

академічну мобільність, після вивчення курсу української мови. 

 

 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%D0%BF#n10
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%D0%BF#n10
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%D0%BF#n10
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 
 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти/курсові роботи, 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. Загальна підготовка 

Обов’язкові компоненти ОП 

ЗП 1 Історія та культура України 4 Екзамен 

ЗП 2 Українська мова 3 Екзамен 

ЗП 3 Екологія 3 Залік 

ЗП 4 Правознавство 3 Екзамен 

ЗП 5 Філософія 3 Залік 

ЗП 6 Самоменеджмент 3 Залік 

ЗП 7 Лексикографія 3 Залік 

ЗП  Фізичне виховання 12 Залік 

2. Професійна підготовка 

2.1. Професійна підготовка зі спеціальності 

Обов’язкові компоненти ОП 

ПП 1 Вступ до спеціальності 3 Залік 

ПП 2, ПП 3, 

ПП 4 

Історія зарубіжної літератури 6 Залік 

ПП 5, ПП 6, 

ПП 7, ПП 8, 

ПП 9, ПП 10, 

ПП 11, ПП 12, 

ПП 13 

Практичний курс англійської мови 42 Екзамен 

ПП 14, ПП 15, 

ПП 17, ПП 16, 

ПП 18, ПП 19, 

ПП 20, ПП 21 

Практичний курс другої іноземної мови 9 

22 

Залік 

Екзамен 

ПП 22 Історія науки і техніки 3 Залік 

ПП 23, ПП 24, 

ПП 25 

Теорія та практика перекладу 4 

4 

Залік 

Екзамен 

ПП 26 Основи професійної безпеки та здоров'я 3 Залік 

2.2. Професійна підготовка зі спеціалізації 

ППс 1 Вводно-фонетичний курс англійської мови 5 Екзамен 

ППс 2 Вводно-фонетичний курс німецької мови 4 Екзамен 

ППс 3 Протокол перекладача та діловий етикет 3 Залік 

ППс 4 Лінгвокраїнознавство 3 Екзамен 

ППс 5 Ділова англійська мова 5 Залік 

ППс 6 Сучасна література англомовних країн 3 Залік 

ППс 7 Історія англійської мови 4 Залік 

ППс 8 Лексичні проблеми науково-технічного 

перекладу 

4 Екзамен 

ППс 9 Переклад ділового мовлення (німецька мова) 5 Екзамен 
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 Практика 6 Залік 

 Атестація 6  

3. Вибіркові компоненти ОП 

3.1. Дисципліни вільного вибору за блоками 

3.1.2 Блок дисциплін 02 "Переклад ділового мовлення" 

ВБ2. 1 Латинська мова 3 Залік 

ВБ2. 2 Вступ до перекладознавства та історія перекладу 3 Екзамен 

ВБ2.3 Теорія перекладу 5 Екзамен 

ВБ2.4 Переклад в галузі інформаційних технологій 6 Екзамен 

ВБ2.5 Граматичні проблеми науково-технічного 

перекладу 
5 

Екзамен 

ВБ2.6 Переклад патентної документації 3 Екзамен 

ВБ2.7 Переклад ділового мовлення (англійська мова) 6 Екзамен 

ВБ2.8 Порівняльна лексикологія 3 Залік 

ВБ2.9 Проблеми перекладу науково-технічної літератури 

(німецька мова) 
4 

Екзамен 

ВБ2.10 Комп'ютерні системи перекладу 3 Залік 

ВБ2.11 Порівняльна граматика 3 Залік 

ВБ2.12 Порівняльна стилістика 3 Залік 

ВБ2.13 Анотування та реферування науково-технічних 

текстів (англійська мова) 
3 

Екзамен 

               3.2. Дисципліни вільного вибору студента 12 

В 1 Дисципліна 1   

В 2 Дисципліна 1   

В 3 Дисципліна 1   

Загальний обсяг вибіркових компонент 50 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 
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2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми  
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ЗП 4 

ППс 1 

ЗП 5 

ЗП 3 

ЗП 2 

ЗП 6 

ПП 1 

ЗП 7 

ПП 14-21 

ПП 5-13 

ПП 2-4 

ПП 23-25 ПП 22 

ПП 26 ППс 1 

ППс 4 ППс 5 

ППс 6 

ППс 2 

ППс 3 

ППс 9 

ППс 8 

ППс 7 

ВБ2. 1 

ВБ2. 2 

ВБ2. 4 

ВБ2. 3 

ВБ2. 6 

ВБ2. 5 

ВБ2. 7 

ВБ2. 8 

ВБ2. 11 

ВБ2. 9 

ВБ2. 10 

ВБ2. 13 

ПП 26 

ВБ2. 12 
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3. Форма випускної атестації здобувачів вищої освіти 

 

                       Комплексний державний іспит з теорії та практики перекладу (англійська  

             та німецька мови).  

 

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

Обов’язковим компонентам освітньо-професійної програми 
 

 

З
К

 1
 

З
К

 2
 

З
К

 3
 

З
К

 4
 

З
К

 5
 

З
К

 6
 

З
К

 7
 

П
П

 1
 

П
П

 2
-4

 

П
П

 5
-1

3
 

П
П

 1
4
-2

1
 

П
П

 2
2
 

П
П

 2
3
-2

5
 

П
П

 2
6
 

ЗП 1 +              

ЗК 2  +             

ЗК 3   +            

ЗК 4    +           

ЗК 5     +          

ЗК 6      +         

ЗК 7       +        

ФК 1        +       

ФК 2         +      

ФК 3          +     

ФК 4           +    
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ФК 6             +  
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Матриця відповідності програмних компетентностей  

Вибірковим компонентам освітньо-професійної програми 

Таблиця 1.  
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ФКС 4    +      
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ФКС 6      +    

ФКС 7       +   

ФКС 8        +  

ФКС 9         + 

 

Матриця відповідності програмних компетентностей  

Вибірковим компонентам освітньо-професійної програми 

Таблиця 2.  
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ФКС 1-7       +       
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ФКС 1-9         +     

ФКС 1-10          +    

ФКС 1-11           +   

ФКС 1-12            +  

ФКС 1-13             + 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними 

компонентами освітньо-професійної програми 

(обов’язкові) 
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РН 12            +   

РН 13             +  

РН 14              + 
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Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними 

компонентами освітньо-професійної програми 

(вибіркові) 
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