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 Мета програми 

 Підготовка перекладача зумовлена потребою держави у фахівцях, що здійснюють 

забезпечення письмової та усної комунікації та інформації в різних галузях народного 

господарства, науки, техніки, освіти, культури шляхом перекладу різноманітних за 

змістом текстів державною та іноземною мовами. 

Цілями освітньої програми бакалаврату є підготовка в галузі гуманітарних, 

соціальних, наук; придбання знань, умінь, освоєння компетентностей, що сприяють його 

високій конкурентоспроможності та успішності на ринку праці у відповідній галузі 

професійної діяльності. 

б Характеристика програми 

1 Предметна 

галузь (галузь 

знань) 

Мультидисциплінарна: гуманітарна та соціально-економічна 

підготовка (7,5%); фундаментальна, природничо-наукова підготовка 

(20,5%); професійна та практична підготовка (72%). 

2 Фокус 

програми: 

загальна / 

спеціальна 

Загальна освіта за предметною галуззю 

3 Орієнтація 

програми 

Академічна програма підготовки бакалавра філології має 

прикладний характер з орієнтацією на формування професійних умінь 

та навичок майбутнього перекладача з елементами дослідницької 

діяльності. 

4 Особливості 

програми 

Дисципліни циклів фундаментальної, природничо-наукової, 

професійної та практично підготовки викладаються іноземними 

мовами. 

в Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаш-

тування  

Робочі місця в компаніях, державних та приватних підприємствах, 

туристичних агенціях, перекладацьких та рекламних бюро, посади 

письмового/усного перекладача, гіда-перекладача, перекладача-

референта, перекладача-редактора, перекладача-консультанта в 

іноземному представництві. 



2 Продовження 

освіти  

Можливість навчатися за програмою другого циклу за цією 

галуззю знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра) або 

суміжною. Можливість викладання; доступ до спеціалізованих наукових 

досліджень та інформаційних баз. 

г Стиль та методика навчання 

1 Підходи до 

викладання 

та навчання  

Загальний стиль – проблемне навчання на рівні творчого пошуку. 

Лекційні курси поєднуються з семінарами, практичними заняттями. 

Теоретичні знання і практичні навички закріплюються і 

удосконалюються під час проходження ознайомчих та виробничих 

(перекладацьких) та практик. Навчання відбувається в малих групах (15 

осіб). Виконання дипломної роботи  відбувається у 8 семестрі (4,5 

кредити ECTS). 

2 Система 

оцінювання 

Усні та письмові екзамени, ознайомча та виробнича 

(перекладацька) практики, мультимедійні презентації, поточний 

контроль (модульні контрольні роботи), випусковий екзамен, проектна 

робота (курсова), захист бакалаврської роботи. 

д Програмні компетентності 

1 Загальні  Соціальна компетентність.  Продуктивно співпрацювати з 

різними партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі й функції 

в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними 

взаєминами з іншими. 

 Загальнокультурна компетентність. Аналізувати й оцінювати 

найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й 

культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах 

сучасного українського та світового суспільства. 

 Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій. 

Раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби при 

розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, 

систематизацією, зберіганням, поданням та передаванням. 

 Здатність навчатися упродовж життя як база професійного та 

життєвого самовизначення (long life learning competence). Усвідомлює 

свою діяльність і прагне її вдосконалити 

2 Спеціальні  Лінгвістична компетентність. Знання системи мови, правил її 

функціонування в іншомовній комунікації, що дозволяють оперувати 

мовними засобами для цілей спілкування. 

 Мовленнєва компетентність. Володіння видами мовленнєвої 

діяльності, які задіяні у перекладі (говоріння, аудіювання, читання, 

письмо). 

 Соціолінгвістична компетентність. Знання та вміння, необхідні для 

здійснення соціального аспекту використання іноземної мови 

(лінгвістичні маркери мовлення).  

 Перекладацька компетентність. Знання загальних  принципів 

перекладу, навички та уміння його здійснення. 

 Екстралінгвістична компетентність. Знання, що виходять за межі 

лінгвістичних та перекладознавчих (фонові і предметні знання).   



е Програмні результати навчання 

  знати українську мову, застосовувати навички мовлення та норми української мовної 

культури; 

 орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя в Україні, знати 

процедури участі в діяльності політичних інститутів демократичної держави, органів 

місцевого самоврядування; 

 робити свідомий вибір та застосовувати демократичні технології прийняття 

індивідуальних і колективних рішень, враховуючи інтереси й потреби громадян, 

представників певної спільноти, суспільства та держави; 

 спільно визначати цілі діяльності, планувати, розробляти й реалізовувати соціальні 

проекти і стратегії індивідуальних та колективних дій; 

 визначати мету комунікації, застосовувати ефективні стратегії спілкування залежно 

від ситуації, вміти емоційно налаштовуватися на спілкування з іншим; 

 застосовувати засоби й технології полікультурної взаємодії; 

 володіти культурою мислення, бути здатним до узагальнення, аналізу, сприйняття 

інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення; 

 аналізувати й оцінювати власні професійні можливості, здібності та співвідносити їх 

з потребами ринку праці; 

 вміти раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби при 

розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, 

систематизацією, зберіганням, поданням та передаванням 

 вміти вести мовлення невимушено та спонтанно, без очевидних ознак ускладнень з 

пошуком слів, для забезпечення комунікації у соціальній, академічній та професійній 

сферах; 

 володіти всіма звуками і звукосполученнями англійської мови, наголосом та 

основними інтонаційними моделями найбільш поширених типів простих і складних 

речень, сформувати слухо-вимовні та ритміко-інтонаційні навички мовлення; 

 розуміти зміст поширених повідомлень (лекції, телевізійні передачі та фільми) у 

межах знайомих і незнайомих тем; 

 вміти виступати з детальним логічним викладом складних тем у професійній сфері 

або подавати власну аргументацію для розуміння та засвоєння найголовніших 

положень викладу з боку реципієнта; 

 вміти писати резюме, аналітичні повідомлення на фахові теми, ділові пропозиції, 

повідомлення та звіти про проведені дослідження; 

 розуміти без ускладнень більшість продуктів письмового мовлення, включаючи 

абстрактні, структурно та лінгвістично ускладнені тексти (інструкції по 

застосуванню приладів тощо, галузеві статті та художні твори); 

 вміти реферувати іноземною мовою газетні матеріали, прочитані рідною мовою, 

різного характеру: виступи (декларації, урядові заяви або звернення, інтерв’ю), 

статті, коментарі, повідомлення у різних сферах спілкування; 

 вміти перекладати, реферувати та анотувати державною та іноземною мовами 

різножанрові тексти; 

 вміти встановлювати відповідники за допомогою контекстуальної догадки; через 

розпізнавання логіко-семантичних зв'язків лексичної одиниці в реченні; 

 вміти аналізувати та розпізнавати головну інформацію у тексті оригіналу. 

 вміти визначати лексичні, граматичні й стилістичні особливості оригіналу та 

перекладу; 

 застосовувати лексичні, лексико-граматичні та граматичні трансформації у 

білінгвальній комунікації; 

 вміти критично оцінювати лінгвістично-філософське підґрунтя численних 

перекладознавчих систем; 



 вміти аналізувати якість та спосіб досягнення перекладацької еквівалентності; 

 вміти будувати ефективну тема-рематичну перспективу викладу; 

 вміння добирати адекватні способи перекладу; 

 вміти засвоювати предметні знання і попередньо знайомитися з термінологією; 

 вміти розпізнавати та розв’язувати перекладацькі проблеми та реалізовувати стратегії 

перекладу; 

 вміти редагувати переклад текстів різних функціональних стилів; 

 вміти використовувати зовнішні ресурси для інформаційного пошуку і добування 

екстралінгвістичних знань; 

 вміти синхронізувати різні види діяльності та здійснювати переклад за допомогою 

рівномірного говоріння без невмотивованих пауз і повторів; 

 вміти застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в навчанні. 

 


