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1. І. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Філологія (германські мови та літератури 

(переклад включно))» першого (бакалаврського) рівня  спеціальності 

035 «Філологія» (германські мови та літератури (переклад включно)) 

 

1 – ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний 

педагогічний університет». 

Випускова кафедра – кафедра германської та слов’янської 

філології 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою оригіналу 

Бакалавр  

Бакалавр філології спеціальності 035 Філологія (германські 

мови та літератури (переклад включно), філолог-перекладач 

(англійська, німецька мови) 

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

«Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))» 

першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 Філологія 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

 

 

 

Диплом бакалавра, одиничний 

Обсяг ОП - 240 кредитів ЄКТС,  

нормативний термін навчання – 3 р. 10 м. 
на основі ступеня молодшого бакалавра (мол. спеціаліста) -  на основі 

освоєної ОП попереднього рівня та ОКР спеціаліст, ОР магістр (за 

умови визнання та перезарахуваня кредитів //обсягом до 120 кр. 

ЄКТС): 

- 120 кредитів ЄКТС, термін навч. на базі мол. спец. - 1 р. 10 м. 

- 180 кредитів ЄКТС, термін навч. на базі мол. спец. - 2 р. 10 м. 
Наявність 

акредитації 

Не акредитована  

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ -ЕНЕА – перший цикл, EQF-LLL – 

7 рівень 

Передумови 

 

 

 

 

 

 

 

Прийом (зарахування) осіб здійснюється  

на базі повної загальної середньої освіти - на конкурсній основі за 

результатами сертифікатів ЗНО із переліку конкурсних предметів, 

визначених Умовами вступу до ВНЗ України та Правилами прийому до 

ДДПУ (в рік вступу)/ або за результатами екзаменів з конкурсних 

предметів (для категорії осіб, яким надано таке право Умовами вступу 

до ВНЗ України); 

на базі ОР молодший бакалавр (молодший спеціаліст)  -  за 

результатами вступної співбесіди та/або екзаменів з конкурсних 

предметів згідно з Умовами вступу до ВНЗ України та Правилами 

прийому до ДДПУ (в рік вступу). 

Мова(и) 

викладання 

Українська,  англійська, німецька 

 

Термін дії 

освітньої 

програми 

4 роки (з року першого набору до дати первинної акредитації) 

До 2024р. – з можливістю внесення змін або перегляду упродовж 

даного періоду 

 



 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої 

програми 

www.ddpu.edu.ua 

2 – МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 

035 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) спрямована на 

забезпечення базових знань, розвиток навичок і компетенцій в галузі філології, на 

організацію успішної комунікації англійською та другою іноземною мовами; 

підготовка фахівця в галузі германської філології (англійська/німецька мова і 

література) із здатністю вільно здійснювати іншомовну комунікацію, широким 

доступом до працевлаштування, підготовку студентів до певних галузей філології для 

подальшого навчання; формування комунікативної, лінгвістичної і соціокультурної 

компетенції студентів – майбутніх філологів іноземної мови з урахуванням їхніх 

майбутніх професійних потреб. 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. 

3 – ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Предметна 

область  

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань – 03 «Гуманітарні науки» 

Спеціальність – 035 «Філологія» 

Спеціалізація – 035.04 германські мови та літератури (переклад 

включно) 

Цілі навчання - підготовка фахівців, здатних розв'язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме 

в діяльності, пов'язаній з аналізом, творенням (зокрема 

перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних 

жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними 

мовами.  

Зміст навчання: теорія філологічної науки і теорія наукових 

галузей спеціалізації «Германські мови та літератури (переклад 

включно)». 

Об'єктами вивчення та професійної діяльності бакалавра 

філології є мова(и) (в теоретичному / практичному, синхронному 

/діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціо-

культурному та інших аспектах); література й усна народна 

творчість; жанрово-стильові різновиди текстів; переклад; 

міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і 

письмовій формі.  

Теоретичний зміст предметної галузі становить система 

базових наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, 

методів і понять філології. 

Методи, методики та технології (якими має оволодіти 

здобувач вищої освіти для застосовування на практиці): 

поєднання методів, методик, технологій і засобів, які 

застосовують у філології та перекладознавстві, та відповідають 



 

предметним спеціалізаціям «Германські мови та літератури 

(переклад включно)». Загальнонаукові та специфічні методи 

дослідження (системний, описовий, філологічний аналіз тексту, 

лінгво-культурологічний, лінгвістичний, літературознавчий та 

компаративний аналіз тощо); пасивні (пояснювально-

ілюстративні); активні (проблемні, інтерактивні, проектні, 

інформаційно-комп’ютерні саморозвиваючі, позиційне та 

контекстне навчання, технологія співпраці), європейські 

стандарти викладацької діяльності; традиційні та інноваційні 

методи навчання, інноваційні освітні технології; проблемне, 

проблемно-пошукове, інтерактивне навчання (диспути, дискусії, 

«круглі столи», тренінги, мозкові штурми, презентації, ділові й 

рольові ігри); інструментарій глобальних комп’ютерних мереж, 

традиційні носії інформації, засоби медіакомунікації, 

мультимедійне обладнання: сучасні інформаційні та online 

технології (online- словники Lingvo, електронні бібліотеки, 

віртуальні музеї тощо). 

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна. 

Має академічну та прикладну орієнтацію 

 

Основний фокус 

освітньої 

програми та 

спеціалізації 

ОП спрямована на здобуття вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня в галузі 03 «Гуманітарні науки», 

спеціальності 035 «Філологія». Передбачає загальну та фахову 

(професійно-практичну) підготовку майбутнього перекладача з 

німецької та англійської мов. 

Ключові слова: філологія, перекладач, лінгвістика, 

перекладознавство, перекладацька компетентність, письмовий 

переклад, способи відтворення різних типів тесту. 

Особливості 

програми 

Програма стандартизована відповідно до Стандарту спеціальності 

035 Філологія ОР бакалавр, затв. 2019 р., який визначає 

підготовку випускників до впровадження новітніх технологій в 

професійній діяльності 

 Програма базується на достовірних наукових результатах із 

урахуванням актуального стану філології; вищезазначене полягає 

у формуванні навичок і вмінь опанування англійської та німецької 

мов  як засобів спілкування фахівців на всіх рівнях володіння нею 

у загальноосвітній, науковій, професійній та інших сферах; у 

набутті таких мовленнєвих знань та вмінь, якими повинен 

володіти бакалавр в результаті вивчення фахових дисциплін.  

Програма є багатовимірною і модульною за своєю структурою та 

організацією; забезпечує стандартизовану базу для розробки 

університетських курсів і планів з перекладознавства відповідно 

до професійних потреб студентів-перекладачів; сприяє 

мобільності студентів-філологів та конкурентоcпроможності на 

ринку праці. У ширшому контексті програма спрямована не лише 

на розвиток прагматичної компетенції, але й враховує 

соціокультурні особливості спільноти, в якій житимуть й 

працюватимуть майбутні фахівці.Акцент робиться на формуванні 

та розвитку професійних компетенцій у сфері філологічних наук; 

вивченні теоретичних та методичних положень, організаційних та 



 

практичних інструментів в галузі англійської філології та 

зарубіжної літератури. Програма також сприяє формуванню 

випускників як соціально-активних і професійних особистостей, 

спроможних проводити наукові дослідження, вирішувати певні 

теоретично- прикладні проблеми і завдання у філологічній і 

перекладознавчій сферах, спроможних розв'язувати складні 

спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі філології 

(лінгвістики і перекладу) у процесі професійної діяльності або 

навчання за умови оволодіння системою компетентностей, які 

визначені цією програмою. 

Програма передбачає обов'язковою умовою проходження 

перекладацької практики на підприємствах різних галузей, у бюро 

перекладів та міжнародних відділах підприємств, у міжнародних 

компаніях. 

Освітня складова програми реалізується упродовж 8-и семестрів, 

тривалістю 240 кредитів і має дисципліни у відповідних циклах, 

які забезпечують: мовні компетенції, загальну підготовку, знання 

за обраною спеціальністю та спеціалізацією, дисципліни вільного 

вибору студента 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштува

ння 

Бакалавр філології може працювати на іноземних, спільних та 

вітчизняних підприємствах на посадах, в освітніх і наукових 

установах, політичних та громадських організаціях, компаніях, 

підприємствах  (відповідно до Класифікатора професій ДК 003: 

2010.)  

Фахівці, які здобули освіту за освітньою програмою, можуть 

обіймати такі посади:  

2444.2 – філолог, лінгвіст;  

2444.2 - перекладач;  

2444.2 редактор-перекладач;  

2451.1 - літературознавець;  

2451.2 - літературний співробітник; 

3431 секретар-референт,  

 

Фахівець може займати первинні посади : перекладач з англійської 

та другої іноземної мови; редактор перекладів, перекладач-

консультант; референт з міжнародних зв’язків; співробітник 

відділу перекладу. 

Подальше 

навчання 

Навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття 

додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.  

5 – ВИКЛАДАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

Викладання та 

навчання 

Освітній процес побудований на принципах 

студентоцентрованого особистісно орієнтованого навчання, на 

основі компетентнісного, системного, партисипативного, 

інтегративного підходів. 

Форми навчання:    аудиторні, позааудиторні, самостійна робота. 

 

Методи навчання: абстрактно-дедуктивний, проблемно-

пошуковий, дослідницький, частково-пошуковий, інтерактивні, 



 

практичні методи навчання. 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється 

 за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно; зараховано/ незараховано) та за накопичувальною 

бально-рейтинговою  (100-бальною) системою, що передбачає 

оцінювання студентів за усі види аудиторної та позааудиторної 

навчальної діяльності, спрямованої на опанування навчального 

навантаження з освітньої програми. 

Шкала оцінювання в ДДПУ: відмінно - 90-100 б.; добре - 89 – 75 

б.; задовільно - 60 – 74 б.; незадовільно 26 – 59б.; неприйнятно -

0 – 25б. 

Види контролю: поточний контроль, поетапний, модульний, 

підсумковий контроль. Форми контролю: усне та письмове 

опитування, тестові завдання, есе, презентації, практика.  

 

6 – ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Інтегральна компетентність - здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики, літературознавства, 

фольклористики, перекладу) в процесі професійної діяльності або навчання, що 

передбачає застосування теорій та методів філологічної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Аналіз та синтез: здатність до абстрактного мислення, до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел, здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність вдосконалювати 

власне навчання з розробленням навчальних і дослідницьких навичок. 

Комунікативні навички: здатність удосконалювати мовні і мовленнєві навички, 

розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень на різни х етапах 

професійного зростання; здатність до письмової й усної комунікації, щo 

якнайкраще відпoвідають ситуації професійного і особистісного спілкування 

засобами рідної мови. 

Загальні 

компетентно

сті (ЗК) 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії 

та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 9. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 



 

ЗК 10.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 12. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 13. Здатність проведення досліджень на належному рівні 

Фахові 

компетентно

сті 

спеціальності 

(ФК) 

ФК1. Усвідомлення структури філологічної науки та її 

теоретичних основ. 

ФК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про 

мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.  

ФК 3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з 

теорії та історії мов(и), що вивчаються(ється). 

ФК 4. Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), 

що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію  

ФК 5. Здатність використовувати в професійній діяльності системні 

знання про основні періоди розвитку літератури, що вивчається, від 

давнини до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних 

представників та художні явища, а також знання про тенденції 

розвитку світового літературного процесу та української літератури. 

ФК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати 

мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних 

жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, 

неофіційному, нейтральному), для розв'язання комунікативних 

завдань у різних сферах життя.  

ФК 7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації 

мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та 

перекладу тексту (залежно від обраної спеціалізації. 

ФК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для 

розв'язання професійних завдань. 

ФК 9. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних 

жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами. 

ФК 10. Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та 

спеціальний філологічний (залежно від обраної спеціалізації) аналіз 

текстів різних стилів і жанрів. 

ФК 11. Здатність до надання консультацій з дотримання норм 

літературної мови та культури мовлення. 

ФК 12. Здатність до організації ділової комунікації 

 

7 – ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

 

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної 

комунікації. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та 

електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, 

впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 



 

ПРН 4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, 

суспільства. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 

вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної 

діяльності 

ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх 

розв'язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних 

підходів. 

ПРН 8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості 

літератури як мистецтва слова, історію мови (мов) і літератури 

(літератур), що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання у 

професійній діяльності. 

ПРН 9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що 

вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 

письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють 

ПРН 13. Аналізувати й інтерпретувати твори української та 

зарубіжної художньої літератури й усної народної творчості, 

визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі 

(відповідно до обраної спеціалізації). 

ПРН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для 

розв'язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, 

навчальній, професійній, науковій сферах життя. 

ПРН 15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та 

спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній 

діяльності. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати 

факти мови й мовлення й використовувати їх для розв'язання 

складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної 

діяльності та/або навчання. 

ПРН 18. Мати навички управління комплексними діями або 

проектами при розв'язанні складних проблем у професійній 

діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести 

відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 

ПРН 19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних 

дослідженнях у галузі філології 

 

 



 

8 – РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Кадрове 

забезпечення 

Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітньо-

професійну програму за кваліфікацією відповідають профілю і 

напряму дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж 

педагогічної роботи та досвід практичної роботи.  

Освітній процес забезпечує  кафедра германської та слов’янської 

філології. Випускова кафедра забезпечує викладання дисциплін 

фахового (професійно-практичного циклу): доктор філологічних 

наук, професор – 1; доктор наук із соціальних комунікацій – 1; 

кандидати філологічних наук, доценти – 4;  кандидати 

педагогічних наук, доценти – 3; кандидат філологічних наук, 

старший викладач – 1, які мають відповідний стаж практичної, 

наукової та педагогічної роботи. Забезпечується підвищення 

кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних 

працівників. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Освітня програма має належне матеріально-технічне 

забезпечення.  

Для здійснення освітнього процесу за освітньою програмою 

обладнано: приміщення для занять студентів (лекційні, 

аудиторні) – 9 потокових аудиторій, 18 групових аудиторій, 5 

спец. кабінетів  та лабораторій, 3 комп’ютерні лабораторії 

(класи), 3 читальні зали, 4 спортивні зали.  Навчальних  аудиторій 

із мультимедійним обладнанням для одночасного використання 

в межах 30%. На філологічному факультеті обладнано 3 

комп’ютерних класи на  32 робочих комп’ютерних місць. Всі ПК, 

задіяні в навчальному процесі,  мають доступ до мережі Інтернет.   

Студенти мають доступ до бібліотеки, у тому числі до читального 

залу, пунктів харчування, актового та концертного залу, 

спортивного залу, стадіону, медичного пункту, за потребою 

забезпечуються гуртожитком.  

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення достатнє 

для забезпечення освітнього процесу за ОПП. 

Усі дисципліни навчального плану ОП забезпечені на 

100%: 

–  робочими навчальними програмами; 

–  навчально-методичними комплексами (дисциплін); 

–  завданнями та методичними рекомендаціями до проведення 

лабораторних робіт; 

–  завданнями для організації самостійної роботи студентів; 

–  завданнями для проведення поточного та підсумкового 

контролю; –   

–  наскрізними та робочими програмами практичної підготовки,  

–  методичними вказівками та тематикою курсових робіт; 

- матеріалами для проведення підсумкової атестації; 

–  підручниками, навчальними та навчально-методичними 

посібниками;  

–  фаховими виданнями. 

 

Підтримується в актуальному стані: 

- офіційний сайт ДДПУ - http://ddpu.edu.ua;  

http://ddpu.edu.ua/fmfakultet/index.htm


 

- інформаційний ресурс - офіційна сторінка факультету.  

- діють точки бездротового доступу Інтернет; 

- впроваджена система дистанційного навчання Moodle  

- електронна бібліотека 

електронний архів-репозитарій 

9 - Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Кожен здобувач має можливість в рамках національної 

академічної мобільності проходити у ЗВО - партнерах окремі 

курси, навчатися протягом семестру з подальшим визнанням 

отриманих результатів та зарахуванням кредитів. 

Принципи академічної мобільності визначаються 

законодавством України 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх партнерських угод про 

співробітництво між ДДПУ та ЗВО зарубіжних країн. 

Принципи міжнародної академічної мобільності визначаються 

законодавством України, інших країн та міждержавними 

угодами. 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІ. ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«Філологія германські мови та літератури (переклад включно)» першого 

бакалаврського рівня спеціальності 035 Філологія   

 
2.1. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОПП 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількіс

ть 

кредиті

в 

Форма 

підсумки 

контролю 

1 2 3 4 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП  

Навчальні дисципліни циклу загальної підготовки 

ОК 1 Основи безпеки життєдіяльності та охорони   4 екзамен 

ОК 2 Історія України 4 екзамен 

ОК 3 Історія української культури 4 екзамен 

ОК 4 Основи медичних знань та цивільного захисту 3 залік 

ОК 5 Основи інформаційних технологій та ТЗН 3 залік 

ОК 6 

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка) 

6 екзамен 

 

ОК 7 Українська мова (за професійним спрямуванням) 5 екзамен  

ОК 8 Фізичне виховання  залік 

Навчальні дисципліни фахового (професійно-практичного) циклу 

ОК 9 Вступ до мовознавства та історія компаративістики 5 екзамен 

ОК 10 Вступ до перекладознавства 3 екзамен 

ОК 11 Вступ до літературознавства 3 екзамен 

ОК 12 Основи риторики та культура мовлення 3 залік 

ОК 13 Зарубіжна література 9 екзамен 

ОК 14 Латинська мова 3 залік 

ОК 15 Навчальна перекладацька практика 3  

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  

ВК 1.1. 

ВК 1.2. 

Професійна та корпоративна етика, естетика. 

Основи етики та естетики 

3  

залік 

ВК 2.1. 

ВК 2.2. 

Правознавство 

Основи конституційного права 

3  

залік 

ВК 3.1 

ВК 3.2. 

Соціально-політичні студії 

Основи демократії 

4 залік 

ВК 4.1. 

ВК 4.2. 

Основи економічної теорії 

Державне регулювання в економіці 

3 залік 

ВК 5. Виробнича перекладацька практика (перша мова) 4,5  

ВК 6 Виробнича перекладацька практика 7,5  
2.3 НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  

спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно),  

перша — англійська»     

ВК 7 Практика усного та писемного мовлення (перша мова) 45 екзамен 

ВК 8 Практика усного та писемного мовлення (друга мова) 32,5 екзамен 

ВК 9 Практична фонетика (перша мова) 6 екзамен 

ВК 10 Практична фонетика (друга мова) 3 залік 

ВК 11 Практична граматика (перша мова) 10 екзамен 



 

ВК 12 Практична граматика (друга мова) 9 залік 

ВК 13 Способи відтворення різних типів тексту (перша 

мова) 

6 екзамен 

ВК 14 Способи відтворення різних типів тексту (друга мова) 6 екзамен 

ВК 15 Письмовий переклад (перша мова) 9 екзамен 

ВК 16 Письмовий переклад (друга мова) 3 залік 

ВК 17 Порівняльна лексикологія (перша мова) 3 екзамен 

ВК 18 Порівняльна лексикологія (друга мова) 3 екзамен 

ВК 19 Порівняльна стилістика (перша мова) 3,5 екзамен 

ВК 20 Порівняльна стилістика (друга мова) 3 екзамен 

ВК 21 Теоретичний курс (перша мова) 6 екзамен 

ВК 22 Теоретичний курс (друга мова) 3 залік 

ВК 23 Історія мови (перша мова) 3 екзамен 

ВК 24 Історія мови (друга мова) 3 екзамен 

Загальний обсяг обов'язкових компонент:   

Загальний обсяг вибіркових компонент:   

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 
кредитів  

 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних студентами першого 

(бакалаврського) рівня із спеціальності 035 «Філологія» рівня та обсягу знань, умінь, 

компетентностей вимогам Стандарту спеціальності 035 «Філологія», що передбачає 

визначення рівня здатності вирішувати складні завдання і проблеми, перекладацької, 

редакторської, соціолінгвістичної та соціокультурної спрямованості. 

Атестація випускників освітньої програми «Філологія (германські мови та літератури 

(переклад включно)» проводиться у формі 2 –х кваліфікаційних іспитів та завершується 

видачею документу встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра із 

присвоєнням кваліфікації: бакалавр філології, філолог-перекладач (англійська, німецька 

мови). 

1) Комплексний кваліфікаційний екзамен (перша мова): перша мова — англійська 

і зарубіжна література.  Переклад (перша мова - англійська). - Показати теоретичні 

знання з англійської мови в межах навчальних дисциплін, передбачених цією ОП та 

відповідним навчальним планом; показати навички лінгво-стилістичного аналізу 

тексту та застосування різних перекладацьких стратегій, а також вміння 

орієнтуватися у літературному процесі. 

2) Комплексний кваліфікаційний екзамен (друга мова):  друга мова — німецька. 

Переклад (друга мова — німецька). - Показати теоретичні знання з німецької  мови 

в межах навчальних дисциплін, передбачених цією ОП та відповідним навчальним 

планом; показати навички комунікації іноземною мовою, а також володіння лінгво-

культурними компетенціями . 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

Гарант освітньо-професійної програми                                   А. С. Орел 


