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Тимчасовий стандарт підготовки  
7 рівень вищої освіти, спеціаліст 
(назва рівня вищої освіти) за спеціальністю  
 
За напрямом 
Філологія  
 
спеціальністю 
7.02030302 Мова і література 
 
спеціалізацією  
7.02030304 Переклад  
 
Тип диплому ______подвійний ___________  
(одиничний, подвійний, спільний)  
 
Обсяг програми ______60_______________  
(кредитів ЄКТС)  
 
Нормативний термін навчання  1 рік 
 
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за програмою, і 
вимоги до професійного відбору вступників.  
 
Читання: здатність продемонструвати знання та розуміння основ першої та другої 
іноземних мов з орфографії і правил читання літер і їх сполучень; іменників, артиклів, 
займенників, прикметників, прислівників, числівників, основних форм способу та часу 
дієслова, форм узгодження дієслова, модальних дієслів, неособових форм дієслова. 
Рівень знань цих основ повинен бути базовим, тобто рівнем, необхідним для роботи в 
традиційних сферах застосування, але не настільки високим, щоб виконувати 
дослідження на сучасному фронті науки; розуміти та критично інтерпретувати 
практично більшість  форм писемного мовлення, у тому числі абстрактне; розуміти 
широкий спектр довгих і складних текстів, розпізнаючи значення, передані як 
імпліцитно, так і експліцитно. 
Аудіювання: без труднощів розуміти розгорнуте мовлення, навіть і коли смислові 
зв’язки в ньому не виражені експліцитно; розуміти більшість видів  усного мовлення, 
живого чи в запису, що звучить з природною швидкістю, здатність продемонструвати 
знання та розуміння базового лексичного матеріалу за темами усної практики. 
Усне мовлення: здатність продемонструвати уміння створювати зв’язне повідомлення, 
використовуючи в разі потреби лексичні або зображувальні опори, готувати 
повідомлення щодо певної ситуації в межах визначених сфер спілкування, передавати 
основний зміст прочитаного, побаченого або почутого, висловлюючи своє ставлення, 
давати оцінку особам, вчинкам, подіям, явищам, про які йдеться; здатність 
продемонструвати уміння встановлювати і підтримувати спілкування із 
співрозмовником у межах визначеної тематики і сфери спілкування, ініціювати і 
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завершувати спілкування, використовуючи для цього відповідні зразки мовленнєвого 
етикету, прийнятого в країні, мова якої вивчається, ініціювати і підтримувати 
спілкування, доводити співрозмовникові власну точку зору, обґрунтовуючи її; 
здатність виконувати комунікативні функції, застосовуючи мовленнєві зразки 
відповідно до лінгвокраїнознавчих і соціокультурних вимог, прийнятих у країні, мова 
якої вивчається, знати і застосовувати основні правила етикету країни, мова якої 
вивчається, усвідомлювати і толерантно ставитися до традицій, звичаїв, цінностей та 
ідеалів, характерних для народу, мова якого вивчається; давати чіткі, детальні описи 
складних предметів, інтегруючи підтеми, розвиваючи окремі пункти та завершуючи 
відповідним висновком; продукувати чітке, плавне, зв’язне усне монологічне 
мовлення з ефективною логічною структурою. Розумітися настільки спонтанно й 
вільно, щоб вести звичайну розмову з носіями мови без великих зусиль з обох боків; 
чітко й деталізовано висловлюватися на широке коло тем, висловлювати думку щодо 
актуальних питань, обґрунтовувати недоліки й переваги різних можливостей; розуміти 
основний зміст складних текстів на конкретну та абстрактну тему, а також дискусій за 
фахом, писати зрозумілі, детальні тексти на загальні та фахові теми, аргументовано 
викладати свою точку зору. 
Письмо: писати зрозумілі, добре структуровані тексти на складні теми, підкреслюючи 
відповідні вихідні положення, викладаючи і доводячи свою точку зору досить 
докладно, з допоміжними пунктами, причинами й відповідними прикладами, та 
завершуючи логічним висновком; здатність продемонструвати уміння робити нотатки, 
складати план, заповнювати анкету, опитувальний лист, уміти написати лист, 
повідомлення, автобіографію, писати твори в межах визначених сфер спілкування, 
висловлюючи власне ставлення до проблем, які порушуються 
 
Мета програми  
Загальною метою є розвиток діяльнісної іншомовної компетенції, а саме:  

• усвідомлення студентом відносин між власною та іноземною культурами, 
• формування навичок та вмінь автономного навчання, 
• розвиток та активізація міжфахового мислення, 
• формування у студента власної відповідальності за результати навчання шляхом 

організації навчального процесу спільно з викладачем та іншими студентами.  
Основна мета навчання передбачає розвиток професійно орієнтованої міжкультурної 
комунікативної компетенції як складової діяльнісної компетенції. Надати освіту в 
області філології із широким доступом до працевлаштування, підготувати студентів із 
особливим інтересом до певних областей філології для подальшого навчання. 
 
Характеристики програми: 
– предметна область (галузь знань): 03 – Гуманітарні науки 
– основна зорієнтованість програми: денна та заочна освіта, зорієнтована на 
спеціальність «Мова і література». Програма базується на загальновідомих та 
інноваційних методиках з урахуванням сьогоднішнього стану освіти, орієнтує на 
актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова 
кар’єра філолога-викладача. Програма зорієнтована на випуск фахівців – викладачів 
двох іноземних мов та літератури середнього та вищого навчального закладу. 
 3 



Спеціалізацією програми є підготовка фахівців з перекладу (перекладачів з двох 
іноземних мов); 
– спрямованість програми: програма є академічною, орієнтованою на надання 
практичних, дослідницьких знань та вмінь. Спеціальна освіта в області гуманітарних 
наук;  
– відмінності від інших подібних програм: викладання ведеться іноземною мовою, 
відповідно до спеціалізації з урахуванням можливості стажування у країні, мова якої 
вивчається, та базується на застосуванні теоретичних знань та практичних умінь під 
час педагогічної та перекладацької практик. 
 
 
Програмні компетентності 
Загальні компетенції:  
• Здатність до безперервного та актуального навчання. 
• Знання та розуміння предметної області, професії. 
• Уміння знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різноманітних джерел 
• Уміння планувати роботу та правильно розподіляти час. 
• Здатність генерувати нові ідеї. 
• Уміння застосовувати знання на практиці. 
• Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
• Уміння проводити дослідження у відповідних галузях на задовільному рівні. 
• Уміння працювати в міжнародному контексті. 
• Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
• Здатність діяти з урахуванням соціальної відповідальності. 
• Здатність працювати автономно. 
• Здатність адаптуватися та діяти в нових ситуаціях. 
• Уміння оцінювати та управляти якістю виконуваної роботи. 
• Уміння мотивувати людей та досягати спільних цілей. 
• Уміння працювати в команді. 
• Уміння толерантно відноситися до людей. 
• Уміння розв’язувати проблеми та допомагати іншим. 
 
Фахові (предметні) компетенції:  
• Уміння на базі знання граматики розуміти та критично інтерпретувати усі форми 
писемного і усного мовлення та підтримувати високий рівень граматичної 
правильності 
• Уміння використовувати лексичний мінімум, що охоплює максимальний 
тематичний спектр, уможливлює вільне володіння широким лексичним репертуаром, 
що дозволяє долати важкі місця шляхом перефразування. 
• Уміння висловлюватись швидко і спонтанно без помітних утруднень, пов'язаних з 
пошуком засобів вираження. 
• Уміння викладати навчальний матеріал з іноземної мови правильно з граматичної 
точки зору і ефективно у методичному плані. 
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• Уміння гнучко користуватись мовою у суспільному житті, навчанні та з 
професійними цілями.  
• Уміння чітко, логічно, детально висловлюватись на складні теми, демонструючи 
свідоме володіння граматичними структурами, конекторами та зв'язними програмами 
висловлювання.  
• Уміння враховувати критерії чіткої, природної вимови та інтонації, варіювання 
інтонації і правильного вживання фразового наголосу для вираження найтонших 
відтінків значення. 
• Уміння розуміти широкий спектр досить складних та об'ємних текстів і 
розпізнавати імпліцитне значення. 
• Уміння використовувати лексико-стилістичні основи інтерпретації художнього 
тексту, його композиційні особливості та текстів інших жанрів. 
• Знання змісту процесу усного одностороннього та двостороннього перекладу; 
знання  стилістичних регістрів  і способів їх переносу з однієї мови до іншої.  
• Уміння точно і швидко передавати фактичну інформацію і точку зору автора 
мовою перекладу протягом усього завдання, перефразовуючи значення складних 
термінів або фраз, якщо не існує точного еквівалента у мові перекладу.  
• Знання змісту процесу письмового перекладу; знання  стилістичних регістрів  і 
способів їх переносу з однієї мови до іншої.  
• Уміння провести доперекладацький аналіз текст оригіналу для визначення ступеня 
його складності, прогнозування необхідності проведення досліджень, поглиблення 
знань та умінь до та під час перекладу, складності змісту, мовних та перекладацьких 
проблем, необхідності адаптації текст перекладу із врахуванням культурних 
особливостей адресатів та закінчення роботи в установлені терміни. 
 
Програмні результати навчання 

Здатність продемонструвати навички самостійної навчальної діяльності, 
саморозвитку, самоконтролю під час проведення дослідницької діяльності. 

Здатність організовувати свою діяльність відповідно до наявних умов навчання, 
самостійно визначати і застосовувати ефективні стратегії оволодіння іноземною 
мовою, критично оцінювати власний навчальний досвід і навчальні досягнення та 
визначати шляхи їх удосконалення, уміти застосовувати нові знання в різноманітних 
ситуаціях спілкування. 

Здатність продемонструвати знання та розуміння взаємозв’язку компонентів 
літературного твору, форм і змісту, давати визначення основних теоретико-
літературознавчих понять і застосовувати їх під час інтерпретації та аналізу творів. 

Здатність продемонструвати уміння без попередньої підготовки висловлювати 
відповідно до запропонованих сфер і тематики спілкування; відтворювати зміст 
прочитаного, побаченого або почутого, висловлюючи та обґрунтовуючи власне 
ставлення до осіб, подій, явищ, про які йдеться; брати участь у дискусіях, логічно та 
аргументовано висловлюватися з обговорюваних проблем; доводити власну точку зору 
і власне ставлення до них; складати план, тези для побудови мовленнєвих 
висловлювань. 
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Здатність продемонструвати уміння створювати письмові мовленнєві 
висловлювання різних типів і жанрів у межах запропонованих сфер і тем, а також на 
основі почутого, побаченого, прочитаного і з власного життєвого досвіду, доречно 
використовуючи відповідні мовні засоби,  висловлюючи власне ставлення та 
обґрунтовуючи власну думку про предмет спілкування. 

Здатність розуміти широкий спектр довгих і складних текстів, розпізнаючи тонкі 
стилістичні прийоми та значення, передані як імпліцитно, так і експліцитно. 

Здатність без труднощів розуміти розгорнуте мовлення, навіть коли воно не 
зовсім зв’язне  і коли смислові зв’язки в ньому не виражені експліцитно. 

Здатність розуміти будь-який вид усного мовлення, живого чи в запису, що 
звучить з природною швидкістю. 

Здатність давати чіткі, детальні описи складних предметів, інтегруючи підтеми, 
розвиваючи окремі пункти та завершуючи відповідним висновком. 

Здатність продукувати чітке, плавне, зв’язне усне монологічне мовлення з 
ефективною логічною структурою. 

Здатність складати тези доповіді, коментувати екстралінгвальні ситуації. 
Здатність писати зрозумілі, добре структуровані тексти на складні теми, 

підкреслюючи відповідні вихідні положення, викладаючи і доводячи свою точку зору. 
Здатність писати складні тексти у відповідному й ефективному стилі з логічною 

структурою. 
Здатність писати зі свідомою фонетичною правильністю без орфографічних 

помилок. 
Здатність аналізувати граматичні, лексичні та стилістичні особливості тексту. 

     Метою навчання є формування фахової компетентності перекладача (ФКП), 
тобто сукупності знань, навичок та умінь, необхідних для здійснення перекладацької 
діяльності на фаховому рівні. ФКП ґрунтується на п’яти складових.  
  Білінгвальна компетентність включає мовну (тобто знання двох мов, у тому 
числі, в контрастивному плані), а також мовленнєву (володіння ними у тих видах 
мовленнєвої діяльності, які задіяні у перекладі) субкомпетентності.  

Екстралінгвістична компетентність включає усі знання, що виходять за межі 
лінгвістичних та перекладознавчих, тобто сюди відносяться будь-які фонові 
(енциклопедичні, тематичні, соціобікультурні тощо) і предметні (інформація щодо 
поняттєвого складу певної галузі людської діяльності та міжпоняттєвих зв’язках) 
знання.  

Перекладацька компетентність включає знання загальних принципів перекладу, 
а також навички та уміння його здійснення – як базові (тобто необхідні перекладачу 
для здійснення усіх видів перекладу), так і ті, яких потребують лише один або кількох 
видів перекладу текстів відповідних стилю та жанру.  

Особистісна компетентність включає психофізіологічний компонент (когнітивні, 
психомоторні та поведінкові механізми – пам'ять, увагу, психологічна стійкість, 
критичне відношення тощо), морально-етичну субкомпетентність (почуття 
відповідальності за якість власної праці; об'єктивність та надійність; скромність, 
ввічливість, дотримання конфіденційності), субкомпетентність самовдосконалення 
(готовність та потреба у постійній самоосвіті та розвитку), а також фахово-соціальну 
субкомпетенцію (прийоми та норми спілкування у професійному середовищі, уміння 
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пропонувати свої послуги на ринку праці, укладати договір на виконання перекладу, 
співпрацювати з фахівцями у відповідній галузі тощо).  

Стратегічна компетентність – інтегроване уміння перекладати, що ґрунтується 
на координації решти компетентностей у процесі здійснення перекладацької 
діяльності.  

Досягнення 7 кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій, що 
передбачає здобуття випускником-магістром поглиблених теоретичних та практичних 
знань, умінь, навичок за спеціальністю «філолог-викладач двох мов та літератури» та 
спеціалізацією філолог-перекладач з двох мов, а також загальних засад методології 
наукової та професійної діяльності, компетентностей, достатніх для ефективного 
виконання завдань інноваційного характеру даного рівня професійної діяльності.  
 
Вимоги професійних стандартів  
Згідно з вимогами до системи освіти та професійної підготовки факультет іноземних 
мови несе відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки випускників 
за циклами підготовки:  
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни 10 % 
Фундаментальні дисципліни     10 % 
Професійні та практичні дисципліни   55 % 
Вибіркові дисципліни       25 % 
 
Придатність до працевлаштування (основні професійні назви робіт, місця роботи, 
професійні можливості, доступ до професійної або державної акредитації тощо; у 
випадку регульованих професій зазначають відповідний титул та права, із ним 
пов’язані.  
Робочі місця, пов’язані із забезпеченням освітньої діяльності у освітніх закладах 
середньої та вищої освіти, у наукових установах, де можуть займати посади наукових 
працівників з викладанням відповідними іноземними та державною мовами, 
виконання науково-дослідницької та адміністративної роботи у вищих навчальних 
закладах І-ІV рівнів акредитації та в наукових закладах.  
Забезпечення усної та письмової комунікації та інформації в різних галузях 
господарства, науки, техніки, культури шляхом перекладу різноманітних за змістом та 
жанром текстів іноземною та державною мовами, виконання перекладу науково-
дослідницької та адміністративної роботи у вищих навчальних закладах І-IV рівня 
акредитації та в наукових закладах 
 
Можливості подальшого навчання Магістерські програми у філології, 
міждисциплінарні програми, близькі до філології (педагогіка, психологія, соціологія, 
комп’ютерні науки і т.ін.), а також можливість здобуття особою теоретичних знань, 
умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх до продукування нових ідей, 
розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної 
діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також 
проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову 
новизну, теоретичне та практичне значення з подальшим набуттям компетентностей з 
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розроблення і впровадження методології та методики дослідницької роботи, створення 
нових системо утворюючих знань та прогресивних технологій.  
 
Стиль викладання, навчання та система оцінювання:  
– опис основних підходів, методів та технологій, передбачених програмою: практичні 
заняття в малих групах, лекції, семінари, самонавчання, самостійна робота на основі 
підручників та конспектів, консультації із викладачами, практика у середніх 
навчально-виховних закладах, перекладацька практика;  
– методи оцінювання: оцінювання проводиться на різних етапах упродовж усього 
курсу навчання і охоплює вступне, поточне, рубіжне та підсумкове оцінювання. 
Важливого значення набуває оцінювання самостійної роботи та само оцінювання.  
Форми оцінювання: письмові та усні екзамени, заліки, тести, контрольні роботи, усні 
презентації, есе, поточний контроль, звіти з практики, державні екзамени.  
 
Форми атестації здобувачів вищої освіти.  
Іноземна мова І і переклад – державний екзамен, 10 семестр 
Іноземна мова ІІ і переклад – державний екзамен, 10 семестр 
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