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1. Профiль освiтньоi програми зi спецiальностi 035 Фiлологiя

{зя сшецiалiзацig*g *35"041 Гермаяськi мOви та лiтеразу;rи {шерек.пая вклrачно}, Е€рiýа - ангяiйська}

ý * З*г**ьж* iжф**р*я*щ**

flýtrвн* *fftзf;}Ё trtrýfrlфгФ

навчального закладу
тý структурýýrе
пiлпозлfurч

Кремевтjчък;чй я*цitэяа"тький ухяiвер*итет
iMeнi Михайла Остроградського
Факультет ýрава? гуманiтарних i сtэцiапьi{жх ý*},-!{

Кафедоа пеOекпадl/
Стуиiнь вищ*i всвrти
тЕ нýз8в к*влiфiкацiý
мовою оригiналу

CT_rmiKb вищ*Т *свiти * маглстр
Назва квжiфiкацii* магiстр з фiэr*логi? {геlэманськi м*вэ+ та
лiтератури (переклад вкrпо.жо), перша - англiйська)

Офiцiйна Еазва
ocBiTнboi ппогоами

<<Германсъкi мови та лiтератури (rrереклад вкшто.iно)l>

Тжш дхяжлsе.gу тft gб*хgг

ocBiTHboi пDOгDами
ýжтл*м ьтагiстра, *лдклiи.яtк*,9* кредлtтiв €КТС, т*рьяiн кпв*с*ýъ]я }

piK i 4 мiсяцi.
наявнiсть
*1кýеджтаý{iY

Сертифiкат про акредитацiю вiд 26 квiжя 2al7p, Серiя НД
},{ь n 78?$ý6

Щикл/рiвень НРК Украiни - 7 piBeHb, FQ-EHEA * др}тий цикJI,
EQF'-L"I-I- 7 piBeHb

Гiереду*tови Наявнiстъ освiтнього {]туýеяrr б*:са;iавра або gсвiткъоге
кватriфiкацiйного рiвня спецiалiста

Мова{и} BlIrсJxgJýaжHý Украй-rська, атrглiйsьrса" нi*я*щька

TepMiH дi[ ocBiTHboi
ппогпами

Сертифiкат rrро акредитацiю дiйсний до 01 лигtня 2a2Z р.

Iнт*gзи*т-ftдý}е*е
постйного
розмiщення trпису
аевiтнъgТ шЕ8rý*а&ж

fuýp:iфещЦФ.Ьdu.еФ:

? - ýýет* *gвiткъеi ýрегреъ{ý
Фсрму-ванвя загаяьýкх та фах*вкх кФft{Ilе.т€ýlжостей дrя 5.сляiвткtзго здiйсневяя лтlэtэфе*ifrк*Y

дiя,чь*л*сзt у сф*рi "вiнгвi*ткки та ýOретсцаду

3 - Х*хэ*ктýýýетýея{ý g*вiтжь*ý ýg}&p*ýeФ*

Гýреджеtж* ебл*сть
(гапryзь знаЕь,
ек*цiвльнiеть,
спецiалiзацiя)

Гатузь зýаtrъ -ФЗ Гумааiтвркi Ее}ти
Сгrецiальнisтъ - 035 Фiлологiя
Сп*щiалiзацiя * *З5.fi4i Г*рматл*ькi ьяс}ви та яiтер*тури {ятерекл*л
вкrrючно), перша * англiйська

Oрiентачiя gевiтнъоi
Еа{}гвами

Освiтньо-пр*фесiйна

Основний фокус
oeBiTHboT ilý}sгреR{рý те
сrrецiалiзацii

Основний фокус: пiдготовка майбlтяього перекладача-дослiдника з

двýх MsB {анг;лiйсък*Т та нiмеýькtэТ}, яккй t*с*эке Еик{}ýуý*ти об*в'язкт*
як письмового, так i усного шерекладача
OcHoBHi rтонl{ття предметнOi областi: перекJIад як процес i результат,
,г**рiя ýереýJ}*ду, ф*рмч i sзrди fiе$}еi*qаду" ý*{зфкýад*щъкий ана*:iз
тексту, rrерокладацька KoMпeTeHTHicTb, перекJIадацька дiяльнiстъ,
навчанш{ перекладу, дослiдlкення у галузi лiнгвiстики й rrерекладу

В*gý:rив*стЁ
програми

Еавчалъний чgе заr*лъgоТ цiдrет*вкк d*к*д*мЁчжих гедкк /
кредитiв ECTS) - 2700/90
Навча-шъний час за цикJIами {ак*демiтrйх годЕ}I / кредитiв ECTS):
i" ýориатиýЕIIлк ý}евч*лъlлýх дшýциIIJliп - t298/43:

l. 1. дисциплiни гумаяiтарноТ та соцiа-шьfiо-економiчноi
lэiдготовки - 9&/3

i.2. дисциплirш професiйноi пiдготовки * 1200/48



2. Вибiркових навчальних дисциплiн - бgU23,
2, 1" гlр*ф**iй+l*-lзiiiсл,лтслв;еg,эi ,]*т*ýртпз]н;.r -- 5 ] *l} ?
2.2. дтrсциплiни вi;rъного вибору студеЕта - 180lб

3. Практично'i пiдготовк*t - 72а24.
Прогрьъза ilepe;l?fiзL{at tТе-''iб:,i-]iлtсrъ шЁýкгr,-i{itd

працевлаштуваIrня* l 2з20 Викладач професiйно-технiчногo навчального закладу,*КласифiкатоР 
l оruо-оодо' пр*фе*iйНOго навчаj{ьtlо*ви't}ВнOг$ закjrа'т\.. s,t{итf_lтъ

асистентсъкоr),

ilq;ir'a ý JJ 4-р' l L,

ж:f::i*л"л jсереаrrьо.о"uп.ч*r*tlо-в}tх*вногOзакjrаду
Д( 00З:2010 

| 
ZЗSt.t Молодший наlr<овий спiвробiтн"п (*.rод" навчання),

[trодадьше Е:lвrl&ýýfi

Оцiнювання

Загальнi
lсa}ýý*Teнтtt**T:i {ЗЖ}

продов,hи ги наtsчань,я на

{в;:iроýtтltrтtзi г;i

звlтlв з
+лg **вrзвi

пе

та резупътаТ1 при

комунiкативних

riрtr6_пеаtлт

(ними) мовою

t

таазхслтзrtЁ,t сiriвробi,ттик iзя*,гtэдта нав,т*нн-яi- HayнoBttit *шiврпбiтнлэк-
консулътант (методи навчання)
2З 5 |.2 Вик-падач (методи навчання)
2444" ] М*-то,цirr:tй T;avK*Bnr} c*iBp*SiTHl,gц {-фi;rtl;т*гiя- ,uirягвit:тэя*са та
переклади), науковий спiвробiтник (фiлологiя, лiнгвiстика та
цереклади). rтачковий спiвробiтrrЕк*конс)/лътант (фiлологiя.
"riнr;зiс гс+на та i{*F*{t_jiали j. фi:т*"т*г-.ýсlо;;iдr+rяя
2444.2 Фiлолог, лiнгвiст, перекладач, перекладач технi.шоТ
Е:gЕýý!*jýДеЦli}jgЁрек"паДаЧ. г i д- l- l ер* к"тада ч

Писъмовi екзамениr д",Рере"чi*оuанiIЫо",
*ир*бшга*Т та *i*rccTeHTcbK*T ýpaк"rг{d; дер}ýавFэа
захисту магiстерс!коТ роботи з теорiТ,га пDактики

захисти
ат**тлiцi.я

зк1. Розlмiння та власне осмисJIеЕня основних ББ".*д"и"
ы*вцеgтitiй i тtриtзrlиlтiý, \. r{аЕт.{а}{пi i аrрrоф*сifттiiй дiя-тылсзс.гi
ЗК2. Здатнiс,гъ до IФитичного мислеlrня,, аныliзу i синтезу
ЗКЗ. Екологiчнiсть мислеЕЕя та соцiальна вiдповiдальнiсть
:]r4. Здатнi*ть ý{}тie-г}I. обрtтб;iятri ,г;t аналiэl,ваtи i*фl_.tрь,rатtiнl з
рlзних джереп
Зк5. Здатнiсть зосереджуватЕсъ на
BltK*HitHlTi зilвlцань
ЗК6. Навички використання iнформацiйних та
техяологifi
ЗК7. Здатнiс,гь визнаоrати, фt:рпя}. л}оват}i i BBpirKyвати
зк8. Здатнiстъ спiлкуватися рiдною та iнъземною
{м*вами)
ЗК9, Навички мi;кособистiсноТ взасмодii
ЗК1O.УмiНня тrрацювати автономно та в командi
Зк1 1, З:{атпiсlъ IT-]iaFxTýaTи ,{,;;} 

},ýрi]t*-чýти Е-таýцим ч*.f,{)},{
зкi2. Умiння дотримуватись норм здорового сгrособу життя

5 * ВикладанЕя та оцiнюваннrп
Вик"lладаяшя

навчання
L Tt Jq,il"гi,},,енIриIifiе" }{Ф},1l]],eIiTEri*TH*-*pitHT*Bi}.Ё{e) I}paK,{иiii*-
opicHToBaнe, мЬкдисциплiнаоне

б-п MHi комцетектностi
{шrег;л*t,;льr**л

компетентнiеть
i i{ 1 " Зд атltiстъ р*з ý " язy* au" 

"r,Б"БГ** ;;,р -*БГ-*-й;" ; Г, йзавдання i проблеми пiд час професiйноi дiяльностi 

' 
галузi

ýереклалу. абс у n'poTteci }Iавчання- rцо передбачас прOведення
д iнгвiс rи чrrлтх ilaб* перекjIадознаýчик дос:лiджень



Фаховi
жф${ýý*,тёr{тg*grsтi

спецiальностi (ФК)

Знання

якR комунiкативноi дiяльностi зних iT типах; знання

як вniду комунiкативноi дiялъностi у рiзнlтх if типах; зЕанняiсторичних особливостей ,,ерекладацъкого процесч, еволюцii
llритэltипiir г;l гllтиr:l*rяiв п*рек,эil;rу; ш*l,*arti,ueнi знагrня {}pi,irj1{}ýrliяl та
методiв украiнськоТ школи перекладу у iхнiй iсторичнiй динамiцiФК2, уявлеЕ}lя гlро те. як iсторичrirr зарсджувались. ýтаЕовились i
Ё8звивiжifСъ лiтер,а'iряа Kpaiii, Mý;]uu Ёýýlх вý{]]цаються; tsоjl,,дtti**я
основними поняттями, концепцiями та термiносистемою сгIасного
-тiтературознавства та в}Iкс}ристання циý зяань при RЕýраrщэваннi
стратеi-iТ серекjiЁU$,
ФКЗ. Поглиблеrri зЕаIIня 

''ро методологi.tнi осЕови та пiдходи до
Ё}{K"T;i-ItaInýя l1ei]eldjTaj:xy: в*;ltэ;i,нýя Фс!lпва1,1!{ {]ра"гt}рськ*a* ии*тецтЕi]та Еавичками риторичноi майстерностi; розlмiння особливоотей
сприйняття iнфорrчlацiт аудиторiею; знання основних вимог доrlоГjуз*ви ;teKl;,iit, f Til;{}* i спtэctlfi1. B},{K;tад}i lrаз:,*piа;lу
Фк4. Поглибленi знання осЕов методики та системи навчання
iнозерrних j\{oв, методи" прийоми, форми i засоби формуванняiнgд*хiэвнлзТ кшкз;+лкатрз*лl*Т н*ьrп*rtхrцil i;тit+гвiсiкчк*i_.прагматичноi, соцiокульт}рноi, навчально-стратегiчноi) та умiннятворч0 застосов\.ватrт i\ на гтрактицi
Фк5- Знання с},час}tи.ч Зil.LТЬit.lХ теоlзiй ýерекjlаду, j_i_i* B}i:}ýalж.,JTb
стратегiТ переклад}, та розглrIдаютъся iз двох ,Ъооu""* позицiй:jкa{lpи п*реt{jт*}".]Frоi лiтерат}Фи i uтсанрtэв**iвфtэрляашiЙна дсзrtiшаr*та

-:|:_|i:*o*""' 
TeKcTiB, .щО визнача€ &{етOдИ ЁерекладУ; упiiння

розрlзняти тиrrи TeKcTiB i види ix перекладу
ФК6" B*,lloдiElrя iн*:з*мн*кl lt'tФBФl* {rэrтглir:t*ькfiЁ,* ,га t*iл{ел{r,кiзт':} на
piBHi С2 за шкалою Ради Свро,,и як предметом i засобом Еавчання
студентiв мiжкультурного дiа,чогу у плайбутнiй дiяльностi викладача
i{тiз:зе:rя;с*Т _},{oa}r i **реьтад1,
Фк7. Практичнi Еавички 

''ерекладацъкоТ дiяльностi в рiзних гсrлузях
ЕарOдЕOго гOсг!одарства, науки" кулътури
ФКý. Розl.r,эii+ня с*елдифiкr-t rтсlзх*:riнлъi*тuчнlтll прtзщес:iв в уfнt}&{чперекпадi; володiння механiзмом загIам'яrоuу*u,rЬ вiдповiдно дЬ
тиIтrу Yснt_]}г* перекдаду; во;олiння меканiзмом пере}4ика}{ня з одrтiе?
Mt]B-p{ яа iнiлу та здаrнjстъ *иK*}{\aalr. fi9рекл*дацькi сперацir та дii увисокому темпi
Фк9" Здатнiсть вика$\jва.ти aд*T*BaTT.rg,fft ýер*тi-rlriд 1_1iзттостлалъпвт.жTeKcTiB високого рiвня склrаднtlстi; вмiння здiйijнювати
перекладацький ана-гriз тексту, iдентифiкlъати контекстуацънi
значL"liня &.il}gHi4x Llдt4l"l!,il{b" Зi:l*Тil{:L_lТjli В;{Т14 лf;lif ;,{iii}*гл}аляilт,иrл*li
трансформацii; знання правил перекладу клiше, реалiй,
фразеологi.гяих одиницъ. сyспiльно-полiтичноi: термiнологii
Фкl{J- В*;тодitт:+я }IёТ*;ltЗИ}i i riр;,ti*riмеми д**_пiд;к*ýlFIя л.i{}в.г.'
здатнiсть застосовувати iх у лiнгвiстичrrих i ,,ерекладознавчих
дослiлженrтях; вьт iння проводJ.lти лiнгвостилiстичний та
Е*рекjiад$зяав T иii аяа,тj з iэiзно;канр$а}fх 1,енс TiB {оригi Hariв i

бiблi
7-п MHl лътати ЕаI}чаllня

1,"мiняя l*"с,"*:,r.* il*c {rереклr}i{y



iсторичних особливостей ,rереrсоадацького ,rроцеý, -Ъво-rпоfr
lтрижциrriв та изrий*ь*iв гrерекладзr; шоr,:шбяеяi зrтакня врн*нщи'liв тя
методiВ укра?нсъкОiшкоrпr перекладу у iхнiй iсторичнiй дичал,liцi;
РFI2) Мати чiтке уявлеllЕrl про те, як складаJtись лiтератури краiЪ,
е{{}вк ж{rлх вкаът"&ý ться; якi жанри формува_ilись у рiзяi i*o*p**ri
гrорiоди, васкiльки вони буr*т 

''оilулярЕимЕ у cylacHиKiB i як
вIIJIквали на формувfirня оsобистостi;
рf{зi ý*мовструвати зЕаЕýý.,I сучас,ЕýХ Teepiй $€раýJIеý/, iЦ0
визначають його стратегiТ й методл;
РН4) ýемонструватя коглкбдекi зr*r}нýя
ввугрiшшлю структуру, форми iснування у
та викладацькiй дiяьностi;
РН5} ýемOýстрэiЕети гдибокi зýаflЕ{r{ IIýю метсд*gлогi:шi {}сýЕвý т8
пiдоди до викJIадаЕш{ перекладу; володiти осЕоВалчIи оратOрського
мистецтва та навичками риториц{оi майстерностi; розумiтиос*б-шяgостi стrрнйлжlтя iнформаrqii аудст*рiсrо; зtl&тý{ ocKoBHi

рёчгид побудови лекцiй, стилю i
Рн6) виоо *вr* TeKcTiB
(утнкй i аи*ьм*ви&};
рн7) Обирати перекладацькi стратегii згiдно з жанрово-
сfi{дiстичною домiнантою тексту;
РН8) ЗдiйgЕюв&тИ рýдаг}ъаЯlIя }fер€хшал}, (в.lзаснtЛГо i qrжого);
РН9) Користуватися науково-метOдичною i фаховою nir"pu"ypo* .
e{ffý*}ý вдtrскO$аJх*ýýя вýаснш{ шаркладiв;
PýI$) Використовуаати вiдомi алгоритми лiягвостилiстi{чЕого та
перекладозIIавчого анаrriзу, а також розробляти HoBi пiдходи до
iвтерк;зетацi? TeKcTiB рiзнlж хсаярiв;
рн11) Здiйснювати аяалiз художнього твору у культурному вимiрi, а
сашrе аналiзувати суспiльне, iдейно-морrlпьýе та естетичне значеЕЕrI
х}iдOя{ýьа{в тЕOру як у куýът}раJ{ зrраiк, м*ви як*гх вýýча}Фтъся, так i
в межах всесвiтнъоi лiтерац.ри i кулътури;
рн1 2) Здйснювати цер9кдадацъкий аналiз тексту;
рнlз} Вкк*ря*т*вуъа"ýК теорэгrr"жi зЕаýýя на .FIракýщi, в*лодiт:*
здатнiстю до творчого перетворенЕrI зЕчш{ь; застосов}ъати творчi
здiбностi, якi карактеризують гот*внiсть дФ ствOр*аня принIвýов0
вових iдей;
рн14) Визначати проблематику дослiдження у гаiryзi
ЕерекладсзнавЁтва} критичýý ýцiýюватý результати
гIерекJIадозЕЕtвчоrо дослiджекня та визначати персгrективнi напрmли
його продовжеЕня та конкретизацii;
рн15} Заст**овуват:а раяliоваrrънi зас*ýи ýsrчку, вiдqбару,
систематизацii та ана-lliзу MaTepialry, кOЕтролюват" ебе*r"*"iсr*
дослiдницъких шроцещ/р та забезпечувати верифiкаrriю отримffIих
резуьэитiв;
рн16) Ефективно застосOвуватЕ методи та прийоми викпад€}пшI
iноземноТ мов!{ та перекладу, пдаIIJrвати й оргаяiзOtsуватg свою
рсбgтУ як викдаýзча ýeiэer.Ё*]Tv

гrрс прi{роду &{0ви, ii
наlковс-дсg-цiдiiй роботi

YMiHrm

Комунiкацiя полiти.пri та релiгiйнi
ДО ir+лявiд}.rазьного i

гаlryзей при виконаннi

РН17) Враховувати сусгriлънi БiднЙЙl4
IIерекffЕаýrrя iнrrмx" Ероя&rrяти пOвагу
культурЕOrо рiзноманiття ;
РН18) Взасмодiяти з фахЬцями iншпж
керкладiв фах*вих T*K*TiB;



Автономiя i
Bi,цi+Bi;ttt.,lb*Ti сть

РН20) Щемонструвати виконанriя професiйних завдаЕь у стандартних
,]. а t]* вЕýзн*ч*!{ рт;{ стату,ацi rя :

PH2i) Приймати обгрунтованi рiшення та IIести вiдгiовiдальнiсть за
результати свосТ професiйноi дiяльностi;
PF{ý} Угтр*в-:lят,эз i}-tа*ýиý{ H[l_B'Iaт*Id{}.{ з l*.*T*lt.l с*м*эlз*;lлlз*ltii *
професiйнiй сферi:
Рн2З) Розробяяти та втiяювати плаЕи ддя дOсягЕення мети;
РЁi14} ýe1,lcнcTpy*ilTi.1 _lд&гt{i*,лъ до Ёодiij!ь.ll*гi] iаýча}{}ж з вt{i*хtиьI
piBHeM aBToHoMHooTi;
РН25) Пов'язyвати вrасýy професiйву- дiяльнiсть з iяTep*ca*,яlT та
Mef tllФ дiядьностi кtlлекг}i

Жжзрс*:** з*бgзrхе"*еr*лля l У *кладi на,\,к*вý*п*д*г*гiчlтллх л;ра,lдiвнл*кiв" заб*зtтеqтоть
навчалъЕий прочес:
- два доктори фiлологiчних наук. професори;
* *дtiн дФктсlр лз*j{аl,*r,ir+них Hrr;;1{- r,lp*t{ie**p;
- два кандидати фiлологi.rних на}.к, доценти;
- один каЕдидат педагогiчних на1к, доцент;
* *Л}:i.ý Кilýl,]J{Л*Т r}liляз"тrrriчвidЁ Fii}yý_ *тартrrиiт Etili_t";ц&Lli
- два ста

Матерiально-техrriчrrе
зtt$езпечеgt*rrR

Нацiональна
кредитна мобiльнiсть

Мiжнародна кредитIIа
мобiльнiсть

ý*вч:tння iвgземr*ях
здобувачiв вищоi
oeBiT*q iBHi rre нижче Rl.

Навчацъllо-лабораторна база" яка забезпечус навча-пъний прс)цес
,вtъгt*тtr ilэ зi *лr*щitз;lъвtlстi *-ý5 фi.ц*:логiя за с:lецiазiзtiцi*:** i}З5,fi4]
Германськi мови та лiтератури (переклад включно), ilерша-
авгдiйсъка" кафедри переклаý,, EKjIюLI&с:

- кшбir*ет сусlriльлtо-iт*;тiтич:сr-*i iяаук iаз,;, Х 5 1 4i ;

- комп'ютерна лабораторiя (ау д. 7 407);
* вiдg*кла* {ау-д. 7418};

- lтiнгафонний KaбiHeT (ауд.7З i 9);

- лекцiйнi мулътимедiйнi аудиторiТ (ауд. 7За4,74а\;
-- гii}Ец;L-trьF}i аrr,л+ат;зрi tаът" 741fi" ?417;;

- KiMHaTa на}l(ово-тrедагогiчнкх працiвникiв кафедри 7а1\;
* кабiнет завiдрача кафедри (KiMH. 1аИ);
* Ё}}t;{rtта а*Iлllзаз-стiвl.табr,rраrrтська {Kibtar. ?,{ i З

Вiдповiдно ло Закон1. УкраТни Kllpo вищу ocBiTyl> та l1озrоlкеЁrбI ilpo
органiзацiю освiтнього процесу в Кременчуцькому нацiональному
r+liB*pcplTe,ri iъ,теrсi },{и.rr*$iла **
У рамках програми СС Еразмус+ на ocHoBi двостороннiх
договорiвмiж Кременчуцьким нацiона,тьним унiверситетом iMeHi
fufлтхаiiла Встргзtрад*ьк{}гt} T*l !1atsчilli_b}lиýt}1 за}Lчitд*&{}{ KpaТr+,

партнерiв * Inter-institutional agreement 201 5 -2020 betи,een pro gramme
countries V .1 1 .2аж (Еrаsmus+
F{авчання F{а заlвJIъi{их пiдстаgах за }ъl8вн устяiшногtl
пiдготовки до вступу та володiння украТнською

заЕеЁlЕення
мовок) на

8 - Ресчрсне забезпечення rзацrr

Iнформаuiйне та
навчаflьн$_метФдичЕе
з*fiезк*чення

Навчальний процес забезпечено пiдр1..шиками, довiдковою
лiтератзрою. методичяиL,lи вцдаЕшIivlи викладачiв кафедри"
Flавчатъяi аудитtлрiл кафедзlт \,Jають ltеобме;кеняй дtэстуrr до M*pe;xci
Internet

9 * Ак*демiчна ;tтсбi.пънiсть

достатt{ъ8



Компоненти ooBiTнbor програми
(вавчыrьяi ддсцнгrлiви" KypcoBi про€кти фоботв},

ý*вж*тявнi ясgпспеrr*ryпЕ Фý

Основи психологiТ та кедагогiки вищоТ шкOJIЕ

Практичний курс ш)угоi iноземноi мови i перекладу

Практика усного перекладу з основноТ iноземноi мови

},tракткка IмсъмовогG Еsрекпаду з ocнoBнoi Ь*земхr*l
мови (англiйська мова

Мgтодика викладаш{я перекладу у вищiй школi
Методологiя i органiзацiя перекJIадозIIавIмх

Загальпий обеяг ЕормftтивЕпх компонент:

Комуяiкативнi стратегii основноТ iноземноi мови

K*MyKiKaTиBHi *тратегiТ другоi Ьоземноr мýЕи

Проблеми ссцiокулъryрного вщлirсвання моý14 в

ýTtцlticTиKa англйськgi та yкpaiкcbKoi *яов

TexHiKa шерекJIадy {третя iноземна шrова

загальнпй обсяг

Педагогi.*lа (асистетrтська

загадьнrлй обсrrг ктЁчнЁt Ецг$тФвкп:
Загальний обсяг ocBiTнboi

2. IIере.пiк компонент освiтнььпрофесiйноi програми та ik логiчва пос.rrИовнiсть

2" 1 - Гiереяiк к*h{$*$sýт gсвiтнь*-яр*фе*iЁж*i ер*гра*яи

Bi компоненти оШ *

й *toK А

блок Б

Бяок вiпьноz*

пiдготовка

Iспит

[спит

trс*ит

,Щиф. за_iriк

залlк
зашк

Щиф. залiк

ýкф. залiк

ýкф. залiк

заJIж
залlк
залlк

залlк

24
90



2.2 " Структтрно-логiчна схема освiтнъо-професiйноi програми

С,*жзр,.1.q}

**М***р,,1,1

3. Форма атестацii здобувачiв вищоi освiти

ýepxtaBнB ат*с]ты{iя здiтl*вlт*сться у ф*рп*i кубзхiчнtлгст зах!t*тy маr{ст*lrсък*t"р*б*шl з

ToopiT та IIрактики перекJiаду. Вимоги до закJIючноi ква:riфiкацiйноi роботи: перевiрка на
шдагiат та вiдповiдвiсть вимогаh{ щOд0 натrисаЕня магiстероъкоТ роботи з Teopii та iIрактики
ý{ерекдад}," *пр*r,тя<эдж*ýýя lTa *фiщiйн*ьrу **i},гi закJgаду sиý{еi **giTaT i к*федtrз*т ЁереклfiДУ,

4. Матриця вiдповiдностi програмних компетентностей дескриптOрам
наrýiоц*алъжшТ рап*кж жваяiфiкацiй

Класифiкацiя компетентностей за НРК Знання Умiння Комунiкацiя Автономiя та
*iдlr*вiдачьжigть

Загальнi компетенцi[
ЗК1. Розумiнrrя та власне осмисленш{
**ý*Býи"]t свiтсlг"цýдýкх кцэgrdекцiй i
принципiв у ЕавчаЕнi i шрофесiйнiй
дjяльностi

+ +

ЗК2. Здатнiсть до критýчн8г8
мисленнrI, аналiзу i синтезу

+ + +

ЗкЗ" Ексл*гiчнi*тъ мислеяýя та
соцiальна вiшовiдаrънiоть

+ + *

ЗК4. Здатнiсть шlкати, обробляти та
аныliзуваrт* iнфар*tалiiю з рiзýýх
джерел

+ +

ЗК5. Здатнiстъ зосередкуватrlсь на
як**тi та р*зуяьтатi Еря виl*оlrавýi
завдаЕь

+

ЗКб. Нави.*tи використаянýI
iяфоръяацiйнюс ,ia комунiказжвких
технологiй

+ :

ЗК7" Здатнiсть ýизначати}

формуэповати i вирirrтувати проблеми
+ -t-

ЗК8. Здатнiсть спirпqъыlиая рiдною та
i*rозевqтт*}* {кг:ъся) M*B*ia {*л*вашв}

+ + +

10



зк9. Навички мiхtособистiсноi
вэаеьаодi?

+ + !
l

ЗК1O.УмiнЕя працювати автономно та
в комаrrдi

а +

ЗКl i, Здазtхi*ть вýеrrувати та
YпDавл'Iти власнЕм часом

+ +

ЗК12. Умillня дотрLrм}.ват}l*ь ЕOрм
безг:еки ж*аттсдiя:тьн*{jтi й зд*р*вtзlю
сгtособу життя та втrроваджувати iх у
*gобистiй та пр*ф*сiйнiй дi:штьr*Oстi

+ i

Спецiальнi (фаховi) KoMtteTeH цiТ
ФК1. Володiнgя основними тrоняттями
,{gр*Е"ч8д8зна.Ест8а як
мiждисциплiнарноi гаlryзi знанъ;

розумiння iстотlrих рис переIсqаду як
в}хýу ксlмувiказтявноТ дiякь*l*стi у
рiзних Ti типах; знаЕнlI iсторичнrш
особяивсстей пеtr}екдадацького
Ep*r"{*cy, *в*-щ*lii* крк**дилiв та
прийомiв перекладу; rrоглибленi
знаЕня вркнщкшiв та методi*

украТнсъкоТ шкопи пер€кладу у Тхкiй
iстори.rнiй динамiцi

+

ФК2 " Воя*дi*lяя ý*ýOtsниfurЕ гiOF[rIттЕм}{.

концепцi-m{и та термiносистемою
сучасного лiтературозIIавства
зикfiрýсl-аý}lя цкх зFIаýь Ери
випDаIIюваннi стDатегii перекладу

+ l- +

ФК3. Поглиблевi знанrrя про
методолеri"тяi *сЕtФви та яiдкоди дФ
виклад{}нЕя гермаЕських мов i
пере&qаду; вояодiнття 0снова&{и

ОРаТOРСЬitОГО ]t{ИСт'еЦТВа Т& IIаЕЁЧКа]чг{{

риториаIноi майстеркостi; розlмiння
***бливrзстей *ирийяяжя iифlэръ*ацi?

ау-дЕторiею; з}rання оснOвних вимог до
гrобулови лекцiй/гrрактичних заlт_rlть,

0тил}* i *lTo**ýy tsи}шаду магерiа:ту

+ +

ФК4. Поглибленi знаrтrш основ
методики та сиýтеми навчаннrI
iя*земр*их &{8в, &{*тOди, rr;эийо*аи"

форми i засоби формування
iHlgoMcBTToT комунiкативноi
KoT*rreTerrцii {лlнгвiсти.trr*ý,
rrрагматичноi, соцiокульryрноi,
наýчаJьнO*стратегi*жоi} та 1мiн*тя
твOOчо заст89овlъати ik на практицi

+ +

ФК5. Знання с}цасних зага,тьIlих
т**рiй ýерýкj]Еду, щ0 вЁзýачають
стратегii перекJIаду та розглядаютъся iз
двох головЕЕх позицiй: }каЕри
парек;rадкоТ лiт*ратури i хсанр*в*-
iнформацiйна домiнаЕта оригiна_rrьнrж

+ +

l1



текстlв, що визЕача€ методи
ý€рýкJ]аду; },-ъ{iяЕ{я розрiзняти тиýи
TeKcTiB i види Тх перекладу
ФК6. Володiння iноземною MoBoIo

{англiй*ъксlЕ* та нiмещьк*r*} ка ptBнi
С2 за шкаJIою Ради Свропи як
шtrieýiaeToM i засоб*м ýавчаýЕrt ушЬ i
студеятiв мiяску"вьтурног* дiат*гу у
майбlтнiй дiяльностi

кладачý irтоземлrgТ мOвЕ i
fiеаекладy

+ "t-

ФК7. Практи.*лi вавики
гrереклал*цък*Т дiя,чъл*tэgтi ýз рiзtяях
гаrузях народного госýодарства,
наlrки, кулътури

_L *

ФК8. Р*зряi*ляя *lэацяфiки
тiсихолiнгвiстичних гrроцесiв в усЕому
перекладi; володiння механiзмом
заýал,л'ýт*ýуýаýýrý Biýr*Biдc{* дс тЕку
усног0 перекладу; володiн}ш
мсханiзмом шsремикаж{я з однiсi мови
}I& iвшу ,та здатнiсть викоýувжи
перекладацькi операцii та дii у
в&с*коъly тец*пi

+ +

ФК9. Здатнiстъ виконувжи адекватътиtа
переклад рiзностилъових TeKcTiB
виý*кfiго рiвt*я сIi-,тадrт*стi; вмiння
здiйсr*овати перекладацькrтй аналiз
тексту. iдентифiкуват}I коýтекстуалънi
зý*чеlжя &icBниx ЕдяЕиць,
застосов}ъати лексико-граматичнi
трансформацiТ; зýаý}ш ýравил
ýерекjхаду клiше, рсаrзiй,
фразеологiчних одиЕицъ, суопiльно-
г:отriтя.тtтот тетлмiкологiт

!

ФКtff. Володiння ь{gтодами i
прийомами дослiдження мов та
здатнi*ть заýIесtэвува!ги iЪ у
лiнгвiсти.тних i перекладозIIавчих
дослiркеннях; вмiiшш ýроводити
лiтераrур*знавч*{й, дiqгво*тgлiстични*
та lrерекладознав.ий аналiз

рiзвожанровrоr TeKcTiB (оригiналiв i
гяереклшiв); знаЕtня баз*воi
термiнологiТ шерекладозназства,
ýpaвr*Ji бiблiгrграфiч:rого sýЕсу;
волсдirгяя яавиrж&ми акадеьяi.яого
IIисьма

+ +

l2



5. hýатрицж вiдrrоюi,цностi прогр*мlлих рФзультsтiв навчяння Trt комllетентноетsй

KtlMrreTerrTшocTi

З*rпльнt компФтфцтно*уi
Спецiальнi (фпховi)

KoMIIeTeHTHocTi

Зн*кrrя
РН1) Щеlwонструпати зflаlIня оснOвЕих fiCII"IfiTb fiерекJlадOзнавýтýа як
мiждисциlrлiнарнот галузi зпанh; розlмiншя iсt*тних рЕс переi(ладу як виду
комунiкатившоt дiяльностi у рiзкlтх ткпах; зн&жня iсторичких особливостеЙ
rýр*кладецьког0 шроцеýу, еволlоцii шри$ципiв та криЙомiв шерýкладу;
поглtлблецi знання lтринцапiв та методiв украihоькоi шко.шrl I1ФрФмаду у ikнiй

РН2),ЩоiионструЕати володiння оснOвними шоняттями, концепцiями т,а

термiнооистsмою зiставr**? лiнгвокультурологiil flикористаЕня цих знань шри
витIрецюваннi стра,гегii шерекладу

РН3) fiемоýýтрувети зýаýfiя суч8ёних теорiй пяэрекладу! що визfiачають його

РН4) ДемФкструвати гrог-шиблекi знанпя trро fiрироду мови, Гi вкутрiшлло
структуруо форми iсщlваяня у i{а}т(ово-дослiднiй poбoTi т& викjlеilацькiЁt
дiя"liьностi

Умfiкня

РНý) ,Щеьлоfiструвsти глибокi зн&шкя пр* методологiчнi основн та пiдходи до
викJtflдаЕня пер*клад)r; володiти осшffвами ФраторсъкOго h4истецтва тý
навичкаь,tи риторичноi плайст*рностi; розумiти оообливостi сприйтrяття
iкформаuiТ аудиторiею; зttати ocHoBHi вимOги до побудови ,пешriйо с,мJIю i

РН6) Викоиувати адекватний переклад рiзноетилъових TeKcTiB (у*ний i
письмовий

Пргорамшi розультати ý&&чаfiIýý{

1з



РН7J Обирати тт*рекладацькi *тратеrii згiдко з }кенрово-отилiе,гичною
домi}Iантою текстY

+
+ + +

РН8) Здiй*т{ювати $едагyýеuня ý*рекла#ч (влаского i чуэкого) + + + + + +

РН9) КориФтрати*я наукфво-мsтOцичý*ю i ф*ховою лiтературоIо з метою
вдФOконалфttнrl вл&Oших пglзgкладiп

+
+ + + +

РН10) ýикори*товувати вiдомi sлгOриrми лiнгвостилi*тичшот,о та
перекладознавчоI,tэ аналiзу. а тако}к розробляти HoBi пiдходи ло iнтергtlэетацii
TeK*TiB рiззлих жаrtрiв

+

ф * + ф +

PHl t) Вriз*rавати KoHBepr*HTHi т* див*рrентнi риси ущраТкськоТ та iriоземноi
мсв на Bcix рiвнях т& "оrrЬдi* Ь*р*iнЙ"ýтемOю зigтавноТ
лжrвOкультуролOг11 l стр&т*rlею кФнтраýтивнOгФ &налl3у

+

* .L
} + + +

рн1 :) Здifi*нювати шерекладецький анадiз текýту + + + т + +

РН}3) Викориотовувати т*оретичfii зналня на lтрчtктицi, володiти зд*тнiсrж
до ?воtr)чOгс шерФтворФýня з$&нь; зестосоýувати творчi здiбно*тi, якi
харff.ктериs},тоть r*ToBHicTb до стшФренЕuI принцитIово наtsих iдей

+

+ + * + +

РН14) Визшачати гtроблематику дослiджеifня у галузi церýкладозжflвства,
крштично ощiнюв*ти резу-льтати ш*р9кладознавчФго дослiдженЁ{я та визI{ачатff
перспективili напрями його продовженFIя та конкретизаriii

+

+ + ф +

РН15) Заотосовув*ти раrriояальшi засоби шOшуку, вiдбору, сиýтеь4атизацii та
аналiзу MaTepialty, контрФлювати ефективцiсть досяiдницьких шрOцедур те
заб*зпечуш*ти верифiкацiкl отрирrаних р*зультатiв

+

+ + + + +

РНlS) Ефективно ýаýтOffФвувати методи та прийоми ýикJIадвння iноземноТ

y::::i,I*рекладу, лJтануtsати ft оРгашiзов}ватý своtо роботу як викладача
перекладу

+ + + +

Комунiкащtя
РН17) Врах*вувати суспiлънi вiдttосилти, полiтичнi та релiгiйкi перекпнання
iншlttxo II:l}оявля,т,и IIoваry до iндиьiдуальýФго i культlрттего рiзноманiття

+ + + +

РН18) Взасмодiяти з фахiвцями iншrих галузей fiри I}иKoHaHHi пвр*кладiв
фахових TeKcTiB

+
+ * .+ + + + + +

РНlЁ) Орrалliзовур&ти, вsсти, брпти у чаеть 5, нрофесiйпшх дйскуоiях + + + +

Авт,*номiя i вiдповшдльнiсть
РН20) ,Щ*монструý&ти виконаII}tý професiйних завдашь у ст&нцартýих та
неви значених ситуацiях

+
+ + + +

lл
l,.}



РН21|, Пршймати, ,Ь,6.фуrтоваrхi ,,рirшенЕя_ та нести вiжовiд*шьнiсть.i,]'iв
pевyлътaтково.e1.:пpoф*-.1gggj':дiяльнoстi.1,i........

+
+ + + + + + ф +

Р},{22},'УпраýJ{яти *лаптлирr l*авчан з метою самореалiзадii в
Еферi

+
+ + + *. + +

РН?3)lРозробЙтrrтавтiлювати,rtлМЯдуtяд,Ьо.ягие.Нllя,метl,t + + + + *
РН24).ЩемонструвФи,зджнiФtь дul..rlодаrlьшфо нав*аgняl з',високям p,iBrcM +

+ + + + +

РН25),lIХовПязувати, власшу,'фофеОiйну дiяльнiоть з iнтересами та метою
+ + + + +
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