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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до навчального плану 

 

Код та найменування спеціальності _____035 Філологія.  

Рівень вищої освіти __________бакалавр___________________________ 

Спеціалізація ____________035.10 Прикладна лінгвістика_____________________ 

Освітня програма _________Прикладна лінгвістика________________________________________ 

Форма навчання ____денна та заочна________________________________________________ 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчан-

ня ____240 кредитів ЄКТС / 3 роки 10 місяців_______________________________________ 

Навчальний план, затверджений Вченою радою ______________________________________ 

                          (дата та номер протоколу) 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності): немає 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності): немає 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: повна загальна середня освіта, освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 

Інше (у разі потреби) _Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму бакалавра за на-

прямом підготовки 035 Філологія. 035.10 Прикладна лінгвістика, одержують кваліфікацію бакалавр із при-

кладної лінгвістики 

Програмні компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання Назви елементів 

навчання (дис-

циплін, практик 

тощо) 

1. Цикл загальних компетентностей 

ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

ЗК 2. Здатність системно аналізу-

вати головні тенденції історичного 

розвитку української мови, цінува-

ти культурно-історичні та мораль-

но-етичні надбання української ку-

льтури та сприяти розв’язанню ак-

туальних загальнодержавних і сус-

пільних завдань. 
ЗК 3. Здатність до критичного мис-

лення й ціннісно-світоглядної ре-

алізації особистості. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 10. Здатність поважати різно-

маніття культур. 
ЗК 11. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 2. Аналізує головні тенденції історич-

ного розвитку українського народу, аргумен-

тує свої погляди на дискусійні моменти укра-

їнської історії та сучасного суспільного жит-

тя.  

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з історії та 

культури України із різних джерел, критично 

аналізує й інтерпретує її, впорядковує, кла-

сифікує й систематизує  

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 5. Демонструє розуміння фундамен-

тальних принципів буття людини, природи, 

суспільства. 

Історія і культу-

ра України 
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ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

ЗК 2. Здатність системно аналізу-

вати головні тенденції історичного 

розвитку української мови, цінува-

ти культурно-історичні та мораль-

но-етичні надбання української ку-

льтури та сприяти розв’язанню ак-

туальних загальнодержавних і сус-

пільних завдань. 
ЗК 3. Здатність до критичного мис-

лення й ціннісно-світоглядної ре-

алізації особистості. 

ЗК 4. Здатність учитися впродовж 

життя й оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 6. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК 7. Здатність діяти із соціальною 

відповідальністю, розуміти основні 

принципи буття людини, природи, 

суспільства.  

ЗК 8. Здатність працювати в команді 

та автономно.  

ЗК 10. Здатність поважати різно-

маніття культур. 
ЗК 11. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 2. Аналізує головні тенденції історич-

ного розвитку українського народу, аргумен-

тує свої погляди на дискусійні моменти укра-

їнської історії та сучасного суспільного жит-

тя.  

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 5. Демонструє розуміння фундамен-

тальних принципів буття людини, природи, 

суспільства. 

ПРН 6. Співпрацює з колегами, представни-

ками інших культур та релігій. 

ПРН 17. Використовує державну мову в ус-

ній та письмовій формі у різних жанрово-

стильових різновидах і регістрах спілкування 

(офіційному, неофіційному, нейтральному), 

для розв’язання комунікативних завдань у 

різних сферах життя. 

Філософія 

ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

ЗК 3. Здатність до критичного мис-

лення й ціннісно-світоглядної ре-

алізації особистості. 

ЗК 4. Здатність учитися впродовж 

життя й оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 6. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК 7. Здатність діяти із соціальною 

відповідальністю, розуміти основні 

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 2. Аналізує головні тенденції історич-

ного розвитку становлення української осві-

ти, аргументує свої погляди на дискусійні 

законодавчі аспекти функціонування вищої 

школи та сучасного суспільного життя.  

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією 

про освітні рефорти світового простору: до-

бирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти в галузі пізнання структури та 

форми вищої школи.  

ПРН 9. Використовує інформаційні й кому-

нікаційні технології, зокрема для вирішення 

Університетські 

студії 
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принципи буття людини, природи, 

суспільства.  

ЗК 8. Здатність працювати в команді 

та автономно.  

ЗК 11. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  

ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань. 

стандартних завдань професійної діяльності, 

зокрема видів дистанційного навчання. 

ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

ЗК 2. Здатність системно аналізу-

вати головні тенденції історичного 

розвитку української мови, цінува-

ти культурно-історичні та мораль-

но-етичні надбання української ку-

льтури та сприяти розв’язанню ак-

туальних загальнодержавних і сус-

пільних завдань. 
ЗК 3. Здатність до критичного мис-

лення й ціннісно-світоглядної ре-

алізації особистості. 

ЗК 4. Здатність учитися впродовж 

життя й оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 6. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК 7. Здатність діяти із соціальною 

відповідальністю, розуміти основні 

принципи буття людини, природи, 

суспільства.  

ЗК 8. Здатність працювати в команді 

та автономно.  

ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 18. Здатність до ведення діло-

вої комунікації усно й письмово. 

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. Знає 

зміст нормативних актів про працю, основні 

наукові роботи з проблем  трудового права 

та узагальнення судової практики; визначає 

основних категорій та поняття трудового 

права. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 10. Виділяє та окреслює коло основних 

проблем трудового права. 

ПРН 17. Використовує мову, що вивчається, 

в усній та письмовій формі для розв’язання 

комунікативних завдань у різних сферах 

життя. 

ПРН 19. Окреслює основні проблеми дисци-

пліни, вміє відрізняти правовідносини, що 

регулюються трудовим правом від тих, які є 

предметом регулювання інших галузей пра-

ва, застосовує отримані знання до конкрет-

них життєвих ситуацій; юридично грамотно 

та аргументовано захищає певне правове рі-

шення, викладає його в усній та письмовій 

формі; виявляє недосконалість окремих норм 

та проблеми у їх застосуванні, знаходить 

шляхи їх вирішення; орієнтується у напрям-

ках розвитку галузі трудового права. 

Трудове право та 

підприємницька 

діяльність 

ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

ЗК 3. Здатність до критичного мис-

лення й ціннісно-світоглядної ре-

алізації особистості. 

ЗК 4. Здатність учитися впродовж 

життя й оволодівати сучасними 

знаннями. 

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 
ПРН 3. Оцінює та співставляє новітні про-
грамні продукти для різних операційних си-
стем, порівнюючи з традиційними та базо-
вими не осучасненими програмами інфор-
маційних технологій.   
ПРН 4. Здатний вдосконалювати свої знання 

з високим рівнем автономності з огляду на 

сучасний стан розвитку комп’ютерних тех-

Використання 
інформаційно-
комунікативних 
технологій у на-
уково-
педагогічній дія-
льності 
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ЗК 13. Навички використання ін-

формаційних і комунікаційних тех-

нологій, зокрема для вирішення 

стандартних завдань професійної 

діяльності. 
ЗК 14. Здатність проведення до-
сліджень на належному рівні. 

нологій та оновлення програмного продукту. 

ПРН 5. Демонструє знання та розуміння ос-

новного комплексу знань з дисципліни та на 

практиці демонструє вміння користування 

спеціальними програмами (Word Excel), 

створення навчальних курсів для дистанцій-

ного навчання (за аналогією Coursera), ство-

рення відео презентацій в сучасних програ-

мах європейського рівня тощо за навчальною 

програмою. 
ПРН 7. Демонструє належний рівень воло-
діння державною та іноземною мовами для 
можливості роботи з сучасними 
комп’ютерними програмами, в яких інтер-
фейс та установочні програми прописані ан-
глійською (іноземною) мовою. 
ПРН 8. Застосовує сучасні інформаційні ме-
тодики і технології, зокрема сучасні мульти-
медійні презентації, інтерактивні відео лек-
ції, хмарні технології тощо, для успішного й 
ефективного здійснення професійної діяль-
ності та забезпечення якості наукового дос-
лідження в науковому просторі та філологі-
чній галузі зокрема. 
ПРН 9. Використовує інформаційні й кому-

нікаційні технології, зокрема для вирішення 

стандартних завдань професійної діяльності. 

ПРН 10. Оперує основними поняттями та ба-

зовими категоріями новітніх прикладних ас-

пектів інформаційно-технічного середовища 

(хмарні технології, блогерство, адміністру-

вання сайту тощо). 

2. Цикл професійних компетентностей  

ІК. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі філології в про-

цесі професійної діяльності або нав-

чання, що передбачає застосування 

теорій та методів філологічної науки 

і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

ЗК 1. Здатність усно й письмово 

спілкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній 

діяльності.  

ЗК 3. Здатність до критично-

го мислення й ціннісно-

світоглядної реалізації особистості. 

ЗК 4. 

Здатність учитися впродовж життя й 

оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 6. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для 

розв’язання професійних завдань.  

ПРН 9. Використовує інформаційні й ко-

мунікаційні технології, зокрема для 

вирішення стандартних завдань професійної 

діяльності. 

ПРН 10. Виділяє галузі філології й окреслює 

коло їх основних проблем. 

ПРН 11. Знає систему мови. 

ПРН 13. Знає норми літературної мови та 

вміє їх застосовувати у практичній діяль-

ності. 

ПРН 14. Створює усні й письмові тексти різ-

них жанрів і стилів державною та іноземни-

ми мовами.  

ПРН 15. Аналізує мовні одиниці, визначає їх 

взаємодію та характеризує мовні явища і 

Загальне мовоз-

навство 
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ЗК 9. Здатність спілкуватися інозем-

ною мовою у професійній діяль-

ності, опрацьовувати фахову літера-

туру іноземною мовою. 

ЗК 10. Здатність поважати різно-

маніття культур. 
ЗК 11. Здатність до абстрактно-

го мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 12. 

Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ФК 1. Розуміння структури філо-

логічної науки та її теоретичних ос-

нов. 

ФК 2. Базові уявлення про мову як 

особливу знакову систему, її приро-

ду та функції, про генетичну і 

структурну типологію мов світу; 

фонетичний, лексичний, граматич-

ний рівні мови.  

ФК 3. Здатність демонструвати 

знання з теорії та історії мов, що 

вивчаються.  

ФК 8. Здатність вільно, гнучко й 

ефективно використовувати мови, 

що вивчаються, в усній та письмовій 

формі, у різних жанрово-стильових 

різновидах і регістрах спілкування 

(офіційному, неофіційному, 

нейтральному), для розв’язання ко-

мунікативних завдань у різних сфе-

рах життя.  

ФК 10. Професійні знання й уміння 

з обраної філологічної спеціалізації: 

прикладної лінгвістики. 

ФК 13. Розуміння значення всіх 

підсистем мови для вироблення 

вмінь аналізувати мовні одиниці, 

визначати їх взаємодію та характе-

ризувати мовні явища і процеси, 

що їх зумовлюють.  

ФК 14. Здатність створювати усні й 

письмові тексти різних жанрів і 

стилів державною та іноземними 

мовами. 

ФК 15. Розуміння комунікативної 

діяльності як реалізації функцій мо-

ви в різних суспільних сферах (жан-

рово-стильова диференціація мови). 

ФК 17. Здатність до надання кон-

сультацій із дотримання норм 

літературної мови та культури мо-

ви. 

процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 20. Демонструє знання з обраної філо-

логічної спеціалізації. 

ПРН 21. Збирає, аналізує, систематизує й ін-

терпретує мовні, літературні, фольклорні 

факти, інтерпретує й перекладати тексти різ-

них стилів і жанрів (залежно від обраної 

спеціалізації).  

ІК. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

Прикладна  

лінгвістика 
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проблеми в галузі філології 

(лінгвістики, перекладу) в процесі 

професійної діяльності або навчан-

ня, що передбачає застосування тео-

рій та методів філологічної науки і 

характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

ЗК 1. Здатність усно й письмово 

спілкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній 

діяльності.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 11. Здатність до абстрактно-

го мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 12. 

Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ФК 1. Розуміння структури філо-

логічної науки та її теоретичних ос-

нов. 

ФК 2. Базові уявлення про мову як 

особливу знакову систему, її приро-

ду та функції, про генетичну і 

структурну типологію мов світу; 

фонетичний, лексичний, граматич-

ний рівні мови.  

ФК 8. 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 9. Розуміння сутності й соціа-

льного значення майбутньої про-

фесії, основних проблем дисцип-

лін, що визначають конкретну фі-

лологічну галузь, їхнього взає-

мозв’язку в цілісній системі знань.  

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для 

розв’язання професійних завдань.  

ПРН 9. Використовує інформаційні й ко-

мунікаційні технології, зокрема для 

вирішен-

ня стандартних завдань професійної діяльнос

ті. 

ПРН 10. Виділяє галузі прикладної 

лінгвістики й окреслює коло їх основних 

проблем.  

ПРН 11. Знає систему мови у її практичній 

презентації. 

ПРН 13. Знає норми літературної мови та 

вміє їх застосовувати у практичній діяль-

ності. 

ПРН 17. Використовує мову, що вивчається, 

в усній та письмовій формі, у різних жанро-

во-стильових різновидах і регістрах спілку-

вання (офіційному, неофіційному, нейтраль-

ному), для 

розв’язання комунікативних завдань у різних 

сферах життя. 

ПРН 20. Демонструє знання з прикладної 

лінгвістики. 

ПРН 22. Планує і здійснює дослідження в га-

лузі прикладної лінгвістики на належно-

му рівні. 

ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

ЗК 3. Здатність до критичного мис-

лення й ціннісно-світоглядної ре-

алізації особистості. 

ЗК 4. Здатність учитися впродовж 

життя й оволодівати сучасними 

знаннями. 

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти при вивченні іноземної мови. 

ПРН 7. Використовує іноземну мову для ор-

ганізації ефективної міжкультурної ко-

Англійська мова 
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ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 6. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК 9. Здатність спілкуватися інозем-

ною мовою у професійній діяль-

ності, опрацьовувати фахову літера-

туру іноземною мовою. 

ЗК 11. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ФК 1. Розуміння структури філоло-

гічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 8. Здатність вільно, гнучко й 

ефективно використовувати мову(и), 

що вивчається(ються), в усній та пи-

сьмовій формі, у різних жанрово-

стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіцій-

ному, нейтральному), для 

розв’язання комунікативних завдань 

у різних сферах життя.  

ФК 10. Професійні знання й уміння 

з обраної філологічної спеціалізації: 

мовознавства, літературознавства, 

фольклористики, перекладознавства, 

прикладної лінгвістики. 

ФК 11. Здатність до збирання й ана-

лізу, систематизації та інтерпретації 

мовних, літературних, фольклорних 

фактів, інтерпретації та перекладу 

тексту (залежно від обраної спеціа-

лізації). 

ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 13. Розуміння значення всіх 

підсистем мови для вироблення 

вмінь аналізувати мовні одиниці, 

визначати їх взаємодію та характе-

ризувати мовні явища і процеси, що 

їх зумовлюють.  

ФК 14. Здатність створювати усні й 

письмові тексти різних жанрів і 

стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

мунікації. 

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для 

розв’язання професійних завдань при ви-

вченні іноземної мови.  

ПРН 9. Використовує інформаційні й кому-

нікаційні технології, зокрема для вирішення 

стандартних завдань професійної діяльності. 

ПРН 11. Знає систему мови. 

ПРН 13. Знає норми англійської  літератур-

ної мови та вміє їх застосовувати у практич-

ній діяльності. 

ПРН 14. Створює усні й письмові тексти різ-

них жанрів і стилів іноземною мовою.  

ПРН 15. Аналізує мовні одиниці, визначає 

їхн. взаємодію та характеризує мовні явища і 

процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 17. Використовує англійську мову в ус-

ній та письмовій формі, у різних жанрово-

стильових різновидах і регістрах спілкування 

(офіційному, неофіційному, нейтральному), 

для розв’язання комунікативних завдань у 

різних сферах життя. 

ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 6. Уміння виявляти, ставити та 

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

Сучасна україн-

ська літературна 

мова 
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вирішувати проблеми.  

ЗК 11. Здатність до абстрактно-

го мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 12. 

Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ФК 1. Розуміння структури філо-

логічної науки та її теоретичних ос-

нов. 

ФК 2. Базові уявлення про мову як 

особливу знакову систему, її приро-

ду та функції, про генетичну і 

структурну типологію мов світу; 

фонетичний, лексичний, граматич-

ний рівні мови.  

ФК 9. Розуміння сутності й соціа-

льного значення майбутньої про-

фесії, основних проблем дисцип-

лін, що визначають конкретну фі-

лологічну галузь, їхнього взає-

мозв’язку в цілісній системі знань.  
ФК 12. Здатність вільно оперува-

ти спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 13. Розуміння значен-

ня всіх підсистем мови для вироб-

лен-

ня вмінь аналізувати мовні одиниці, 

визначати їх взаємодію та характе-

ризувати мовні явища і процеси, 

що їх зумовлюють.  

ФК 17. Здатність до надання кон-

сультацій із дотримання норм 

літературної мови та культури мо-

ви. 

ФК 18. Здатність до ведення діло-

вої комунікації усно й письмово. 

ПРН 10. Виділяє галузі філології й окреслює 

коло їх основних проблем. 

ПРН 11. Знає систему мови. 

ПРН 12. Знає історію мови, що вивчається. 

ПРН 13. Знає норми літературної мови та 

вміє їх застосовувати у практичній діяль-

ності. 

ПРН 15. Аналізує мовні одиниці, визначає їх 

взаємодію та характеризує мовні явища і 

процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 18. Здійснює лінгвістичний аналіз 

текстів різних стилів і жанрів. 

ПРН 22. Планує і здійснює дослідження в га-

лузі філології на належному рівні. 

ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

ЗК 4. Здатність учитися впродовж 

життя й оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 6. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК 11. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 12. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 14. Здатність проведення до-

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію із загальної 

та прикладної фонетики з різних джерел, 

критично аналізує й інтерпретує її, впоряд-

ковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для 

розв’язання професійних завдань.  

ПРН 9. Використовує інформаційні й 

комунікаційні технології, зокрема 

звукоаналізуючі комп`ютерні програми 

«СООL EDIT», «SOUND FORGE», 

«PHONEXT», відповідну частину програми 

«VAAL». 

Загальна та при-

кладна фонетика 
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сліджень на належному рівні. 

ФК 1. Розуміння структури філоло-

гічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 2. Базові уявлення про мову як 

особливу знакову систему, її приро-

ду та функції, про генетичну і стру-

ктурну типологію мов світу; фоне-

тичний, лексичний, граматичний рі-

вні мови.  

ФК 3. Здатність демонструвати 

знання з теорії та історії мов(и), що 

вивчаються(ється).  

ФК 11. Здатність до збирання й 

аналізу, систематизації та інтерпре-

тації мовних, літературних, фольк-

лорних фактів, інтерпретації та пе-

рекладу тексту (залежно від обраної 

спеціалізації). 

ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 13. Розуміння значення всіх 

підсистем мови для вироблення 

вмінь аналізувати мовні одиниці, 

визначати їх взаємодію та характе-

ризувати мовні явища і процеси, що 

їх зумовлюють.  

ПРН 10. Виділяє галузі філології й окреслює 

коло їх основних проблем. 

ПРН 11. Знає систему мови. 

ПРН 13. Орієнтується в наукових парадигмах 

загальної та прикладної фонетики; виділяє та 

аналізує основні одиниці мовленнєвого по-

току; створює інтонаційні моделі мовлення; 

володіє різними системами транскрибування 

(фонетичною, фонематичною, практичною), 

системою транслітерації.  

ПРН 15. Аналізує мовленнєвий потік, врахо-

вуючи фоносемантичні та фоностилістичні 

особливості тексту; працює зі звукоаналізу-

ючими комп`ютерними програмами мовні 

одиниці, визначає їх взаємодію та характери-

зує мовні явища і процеси, що їх зумовлю-

ють. 

ПРН 19. Окреслює основні проблеми станов-

лення та розвитку фонетики; анатомо-

фізіологічний і акустичний аспекти фонети-

ки; особливості артикуляційних змін у мов-

леннєвому потоці.  

ПРН 20. Демонструє знання із загальної та 

прикладної фонетики. 

ПРН 21. Прогнозує складнощі у навчанні та 

особливості психологічного сприйняття зву-

кових засобів.  

ПРН 22. Планує і здійснює дослідження фо-

нетичної системи мови на належному рівні. 

ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

ЗК 3. Здатність до критичного мис-

лення й ціннісно-світоглядної ре-

алізації особистості. 

ЗК 4. Здатність учитися впродовж 

життя й оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 6. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК 11. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 12. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 14. Здатність проведення до-

сліджень на належному рівні. 

ФК 1. Розуміння структури філоло-

гічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 2. Базові уявлення про мову як 

особливу знакову систему, її приро-

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти із загальної та прикладної семан-

тики. 

ПРН 8. За допомогою експериментів  та ін-

струментарію прикладної семантики 

розв’язує проблеми семантичної правиль-

ності.  

ПРН 9. Використовує інформаційні й кому-

нікаційні технології, зокрема для оволодіння  

методами наукового аналізу і структуруван-

ня мовного матеріалу з урахуванням класич-

них і новітніх методологічних принципів.  

ПРН 10. Виділяє галузі філології й окреслює 

коло їх основних проблем. Вивчає концепції 

семантики; співвідношення семантики з тра-

диційними лінгвістичними дисциплінами; 

властивості мовного знака; параметри зна-

чень та їх типи. 

ПРН 11. Знає систему мови. 

Загальна та при-

кладна семанти-

ка 
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ду та функції, про генетичну і стру-

ктурну типологію мов світу; фоне-

тичний, лексичний, граматичний рі-

вні мови.  

ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 13. Розуміння значення всіх 

підсистем мови для вироблення 

вмінь аналізувати мовні одиниці, 

визначати їх взаємодію та характе-

ризувати мовні явища і процеси, що 

їх зумовлюють.  

ПРН 12. Знає історію становлення  та джере-

ла семантики як самостійного розділу мовоз-

навства. 

ПРН 13. Знає норми літературної мови та 

вміє їх застосовувати у практичній діяль-

ності. 

ПРН 15. Аналізує фонетичні одиниці, визна-

чає їх взаємодію та характеризує мовні яви-

ща і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 18. За допомогою експериментів  та ін-

струментарію прикладної семантики 

розв’язує проблеми семантичної правиль-

ності. 

ПРН 19. Окреслює основні проблеми загаль-

ної та прикладної семантики, пояснює їх вза-

ємозв’язок у цілісній системі знань. 

ПРН 20. Демонструє знання з обраної філо-

логічної спеціалізації. 

ПРН 22. Планує і здійснює дослідження га-

лузі семантики на належному рівні. 

ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

ЗК 4. Здатність учитися впродовж 

життя й оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 11. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ФК 1. Розуміння структури філоло-

гічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 2. Базові уявлення про мову як 

особливу знакову систему, її приро-

ду та функції, про генетичну і стру-

ктурну типологію мов світу; фоне-

тичний, лексичний, граматичний рі-

вні мови.  

ФК 4. Здатність аналізувати просто-

рові (горизонтальні) та соціальні 

(вертикальні) різновиди мови, опи-

сувати соціолінгвальну ситуацію.  

ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 13. Розуміння значення всіх 

підсистем мови для вироблення 

вмінь аналізувати мовні одиниці, 

визначати їх взаємодію та характе-

ризувати мовні явища і процеси, що 

їх зумовлюють.  

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для 

розв’язання професійних завдань.  

ПРН 10. Виділяє галузі філології й окреслює 

коло їх основних проблем. 

ПРН 11. Знає систему мови. 

ПРН 12. Знає ґенезу виникнення та етапи 

еволюційного поступу теоретичної грамати-

ки. 

ПРН 13. Знає норми літературної мови та 

вміє їх застосовувати у практичній діяль-

ності. 

ПРН 15. Аналізує та пояснює сутність ос-

новних операційних понять загальної та при-

кладної граматики. 

ПРН 19. Окреслює дефінітивне поле центра-

льних понять та операційних одиниць, про-

блемні питання прикладної граматики, пояс-

нює їх взаємозв’язок у цілісній системі 

знань.  

ПРН 20. Демонструє знання з обраної філо-

логічної спеціалізації. 

Загальна та при-

кладна граматика 

ЗК 4. Здатність учитися впродовж ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: Німецька мова (у 
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життя й оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 9. Здатність спілкуватися інозем-

ною мовою у професійній діяль-

ності, опрацьовувати фахову літера-

туру іноземною мовою. 

ЗК 11. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 12. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

ФК 1. Розуміння структури філоло-

гічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 2. Базові уявлення про мову як 

особливу знакову систему, її приро-

ду та функції, про генетичну і стру-

ктурну типологію мов світу; фоне-

тичний, лексичний, граматичний рі-

вні мови.  

ФК 8. Здатність вільно, гнучко й 

ефективно використовувати мову(и), 

що вивчається(ються), в усній та пи-

сьмовій формі, у різних жанрово-

стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіцій-

ному, нейтральному), для 

розв’язання комунікативних завдань 

у різних сферах життя.  

ФК 10. Професійні знання й уміння 

з обраної філологічної спеціалізації: 

мовознавства, літературознавства, 

фольклористики, перекладознавства, 

прикладної лінгвістики. 

ФК 11. Здатність до збирання й ана-

лізу, систематизації та інтерпретації 

мовних, літературних, фольклорних 

фактів, інтерпретації та перекладу 

тексту (залежно від обраної спеціа-

лізації). 

ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 13. Розуміння значення всіх 

підсистем мови для вироблення 

вмінь аналізувати мовні одиниці, 

визначати їх взаємодію та характе-

ризувати мовні явища і процеси, що 

їх зумовлюють.  

ФК 14. Здатність створювати усні й 

письмові тексти різних жанрів і 

стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти з іноземої (німецької) мови. 

ПРН 7. Використовує іноземну мову для ор-

ганізації ефективної міжкультурної ко-

мунікації. 

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для 

розв’язання професійних завдань.  

ПРН 11. Знає систему німецької мови. 

ПРН 12. Знає історію німецької мови. 

ПРН 13. Знає норми німецької літературної 

мови та вміє їх застосовувати у практичній 

діяльності. 

ПРН 14. Створює усні й письмові тексти різ-

них жанрів і стилів іноземною (німецькою) 

мовою.  

ПРН 15. Аналізує мовні одиниці, визначає їх 

взаємодію та характеризує мовні явища і 

процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 17. Використовує німецьку мову 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. 

т.ч. Латинська 

мова) 

ІК. Здатність розв’язувати складні ПРН 1. Використовує українську мову як Етнолінгвістика 
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спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі філології (лінгвіс-

тики, літературознавства, фолькло-

ристики, перекладу) в процесі про-

фесійної діяльності або навчання, 

що передбачає застосування теорій 

та методів філологічної науки і ха-

рактеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

ЗК 3. Здатність до критичного мис-

лення й ціннісно-світоглядної ре-

алізації особистості. 

ЗК 4. Здатність учитися впродовж 

життя й оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 6. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК 10. Здатність поважати різно-

маніття культур. 
ЗК 11. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 12. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 14. Здатність проведення до-

сліджень на належному рівні. 

ФК 1. Розуміння структури філоло-

гічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 2. Базові уявлення про мову як 

особливу знакову систему, її приро-

ду та функції, про генетичну і стру-

ктурну типологію мов світу; фоне-

тичний, лексичний, граматичний рі-

вні мови.  

ФК 8. 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 9. Розуміння сутності й соціа-

льного значення майбутньої про-

фесії, основних проблем дисцип-

лін, що визначають конкретну фі-

лологічну галузь, їхнього взає-

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією з 

етнолінгвістики та лінгвокультурології: до-

бирає необхідну інформацію з різних джерел, 

критично аналізує й інтерпретує її, впоряд-

ковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 8. Досліджує мову в аспекті культури 

носіїв національної мови (зв’язок між етно-

лінгвістикою й фольклористикою, етногра-

фією, етнолінгвістикою й лінгвокультуроло-

гією, етнолінгвістикою й етнопсихологією). 

ПРН 9. Використовує інформаційні й кому-

нікаційні технології, зокрема для вирішення 

стандартних завдань професійної діяльності. 

ПРН 10. Орієнтується в колі проблем етнолі-

нгвістики з урахуванням навчальних концен-

трів мовознавства й суміжних із ним наук. 

ПРН 12. Знає історію становлення та розвит-

ку етнолінгвістики як науки в мовознавстві; 

принципи і джерела лінгвокультурологічної 

науки. 

ПРН 13. Знає норми літературної мови та 

вміє їх застосовувати у практичній діяль-

ності. 

ПРН 15. Аналізує поняття про коди культу-

ри, їх класифікацію та способи репрезентації 

в українській мові, відомості про вплив куль-

тури на формування мовних категорій і кон-

цептів та національно-культурний потенціал 

лексичного, пареміологічного і фразеологіч-

ного фондів мови. 

ПРН 18. Виконує етнолінгвістичний аналіз 

текстів; визначає етнічну конотацію як екс-

понент культури в мовних знаках. 

ПРН 19. Окреслює основні проблеми етнолі-

нгвістики та лінгвокультурології, пояснює їх 

взаємозв’язок у цілісній системі знань. 

ПРН 20. Розкриває базові поняття етнолінг-

вістики та лінгвокультурології; визначає 

зв’язок мови з національною психологією, 

розуміє сутність відбиття у мові національ-

ного характеру та менталітету. 

 ПРН 21. Збирає, аналізує, систематизує й ін-

терпретує мовні, літературні, фольклорні фа-

кти. 
ПРН 22. Здійснює дослідження в галузі етно-
лінгвістики та лінгвокультурології. 

та лінгвокульту-

рологія 
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мозв’язку в цілісній системі знань.  
ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 15. Розуміння комунікативної 

діяльності як реалізації функцій мо-

ви в різних суспільних сферах (жан-

рово-стильова диференціація мови). 

ІК. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі філології (лінгвіс-

тики, літературознавства, фолькло-

ристики, перекладу) в процесі про-

фесійної діяльності або навчання, 

що передбачає застосування теорій 

та методів філологічної науки і ха-

рактеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

ЗК 2. Здатність системно аналізу-

вати головні тенденції історичного 

розвитку української мови, цінува-

ти культурно-історичні та мораль-

но-етичні надбання української ку-

льтури та сприяти розв’язанню ак-

туальних загальнодержавних і сус-

пільних завдань. 
ЗК 3. Здатність до критичного мис-

лення й ціннісно-світоглядної ре-

алізації особистості. 

ЗК 11. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 12. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

 ЗК 14. Здатність проведення до-

сліджень на належному рівні. 

ФК 1. Розуміння структури філоло-

гічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 2. Базові уявлення про мову як 

особливу знакову систему, її приро-

ду та функції, про генетичну і стру-

ктурну типологію мов світу; фоне-

тичний, лексичний, граматичний рі-

вні мови.  

ФК 4. Здатність аналізувати просто-

рові (горизонтальні) та соціальні 

(вертикальні) різновиди мови, опи-

сувати соціолінгвальну ситуацію.  

ФК 11. Здатність до збирання й ана-

лізу, систематизації та інтерпретації 

мовних, літературних, фольклорних 

фактів, інтерпретації та перекладу 

тексту (залежно від обраної спеціа-

лізації). 
ФК 12. Здатність вільно оперувати 
спеціальною термінологією для 

ПРН 1. Вивчає обсяги та форми використан-

ня  української мови в усіх сферах суспіль-

ного життя, зокрема у професійному спілку-

ванні. 

ПРН 2. Аналізує головні тенденції історич-

ного розвитку українського народу, аргумен-

тує свої погляди на дискусійні моменти укра-

їнської історії та сучасного суспільного жит-

тя.  

ПРН 3. Ефективно працює з методами збору 

соціолінгвістичнї інформації. 

ПРН 5. Демонструє розуміння фундамен-

тальних принципів функціонування та роз-

витку мови і  суспільства. 

ПРН 7. Використовує іноземну мову для 

ілюстрації явища білінгвізму та його наслід-

ків інтерференції. 

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для 

розв’язання професійних завдань.  

ПРН 11. Знає систему мови та закони її ви-

користання. 

ПРН 12. Знає історичні процеси становлення 

мови. 

ПРН 13. Знає норми літературної мови та 

вміє усвідомлювати та аналізувати відхилен-

ня від них у мовленні рецепієнтів. 

ПРН 15. Аналізує мовні одиниці, визначає їх 

взаємодію та характеризує мовні явища і 

процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 17. Використовує мову(и), що вивчаєть-

ся(ються), в усній та письмовій формі, у різ-

них жанрово-стильових різновидах і регіст-

рах спілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному), для розв’язання комунікати-

вних завдань у різних сферах життя. 

ПРН 18. Здійснює соціолінгвістичний аналіз 

мовлення. 

ПРН 20. Демонструє знання з обраної філо-

логічної спеціалізації. 

ПРН 21. Збирає, аналізує, систематизує й ін-

терпретує мовні факти, інтерпретує тексти 

різних стилів і жанрів.  

ПРН 22. Планує і здійснює дослідження в га-

лузі соціолінгвістики на належному рівні. 

Соціолінгвістика 
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розв’язання професійних завдань. 
ФК 13. Розуміння значення всіх під-

систем мови для вироблення вмінь 

аналізувати мовні одиниці, визнача-

ти їх взаємодію та характеризувати 

мовні явища і процеси, що їх зумов-

люють.  
ФК 18. Здатність до ведення діло-
вої комунікації усно й письмово. 
ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

нь. 

ЗК 3. Здатність до критичного мис-

лення й ціннісно-світоглядної ре-

алізації особистості. 

ЗК 4. Здатність учитися впродовж 

життя й оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 6. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК 11. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ФК 1. Розуміння структури філоло-

гічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 8. 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 9. Розуміння сутності й соціа-

льного значення майбутньої про-

фесії, основних проблем дисцип-

лін, що визначають конкретну фі-

лологічну галузь, їхнього взає-

мозв’язку в цілісній системі знань.  
ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 15. Розуміння комунікативної 

діяльності як реалізації функцій мо-

ви в різних суспільних сферах (жан-

рово-стильова диференціація мови). 

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 8. Застосовує базові теоретичні знання 

для розв’язання професійних завдань.  

ПРН 10. Виділяє й окреслює коло основних 

проблем функціональної лінгвістики. 

ПРН 18. Здійснює лінгвістичний аналіз текс-

тів різних стилів і жанрів. 

ПРН 19. Окреслює основні проблеми функ-

ціональної лінгвістики, пояснює їх взає-

мозв’язок у цілісній системі знань. 

ПРН 20. Демонструє знання з функціональ-

ної лінгвістики. 

Функціональна 

лінгвістика 

ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

Психолінгвістика 
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го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 6. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ФК 1. Розуміння структури філоло-

гічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 2. Базові уявлення про мову як 

особливу знакову систему, її приро-

ду та функції, про генетичну і стру-

ктурну типологію мов світу; фоне-

тичний, лексичний, граматичний рі-

вні мови.  

ФК 4. Здатність аналізувати просто-

рові (горизонтальні) та соціальні 

(вертикальні) різновиди мови, опи-

сувати соціолінгвальну ситуацію.  

ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 13. Розуміння значення всіх під-

систем мови для вироблення вмінь 

аналізувати мовні одиниці, визнача-

ти їх взаємодію та характеризувати 

мовні явища і процеси, що їх зумов-

люють.  

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 10. Виділяє й окреслює коло основних 

проблем психолінгвістики. 

ПРН 12. Знає теорії виникнення мови (філо-

генез); процес становлення і розвитку мов-

лення окремого індивіда (онтогенез). 

ПРН 15. Аналізує мовні явища як 

об’єктивацію багатофакторної діяльності 

людини. 

ПРН 18. Здійснює лінгвістичний аналіз текс-

тів різних стилів і жанрів. 

ПРН 21. Збирає, аналізує, систематизує й ін-

терпретує мовні, літературні, фольклорні фа-

кти. 

3. Вибіркова частина 

ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

ЗК 2. Здатність системно аналізу-

вати головні тенденції історичного 

розвитку української мови, цінува-

ти культурно-історичні та мораль-

но-етичні надбання української ку-

льтури та сприяти розв’язанню ак-

туальних загальнодержавних і сус-

пільних завдань. 
ЗК 3. Здатність до критичного мис-

лення й ціннісно-світоглядної ре-

алізації особистості. 

ЗК 4. Здатність учитися впродовж 

життя й оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 6. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК 7. Здатність діяти із соціальною 

відповідальністю, розуміти основні 

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 5. Демонструє розуміння фундамен-

тальних принципів буття людини, природи, 

суспільства. 

ПРН 8. Застосовує знання для розв’язання 

професійних завдань.  

ПРН 10. Виділяє й окреслює коло основні 

проблеми соціально-політичних студій, по-

яснює їх взаємозв’язок у цілісній системі 

знань. 

ПРН 20. Демонструє поглиблені знання із 

соціально політичних студій. 

Соціально-

політичні студії 
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принципи буття людини, природи, 

суспільства.  

ЗК 8. Здатність працювати в команді 

та автономно.  

ЗК 11. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 12. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

ЗК 3. Здатність до критичного мис-

лення й ціннісно-світоглядної ре-

алізації особистості. 

ЗК 6. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК 8. Здатність працювати в команді 

та автономно.  

ЗК 12. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

ФК 2. Базові уявлення про мову як 

особливу знакову систему, її приро-

ду та функції, про генетичну і стру-

ктурну типологію мов світу; фоне-

тичний, лексичний, граматичний рі-

вні мови.  

ФК 8. 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 11. Здатність до збирання й 

аналізу, систематизації та інтерпре-

тації мовних, літературних, фольк-

лорних фактів, інтерпретації та пе-

рекладу тексту (залежно від обраної 

спеціалізації). 

ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 14. Здатність створювати усні й 

письмові тексти різних жанрів і 

стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ФК 16. Здатність здійснювати лінг-

вістичний та літературознавчий ана-

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 5. Демонструє розуміння традицій та 

перспективів вивчення дискурсу як форми 

мовного та лінгвокультурного існування. 

ПРН 8. Застосовує знання для розв’язання 

професійних завдань.  

ПРН 11. Знає систему мови. 

ПРН 15. Вміє проводити контент-аналіз дис-

курсу 

ПРН 16. Використовує структурний, префе-

ренційний та комплексний інтонаційно-

синтаксичний аналіз дискурсу. 

ПРН 19. Окреслює основні проблеми диску-

рсології, пояснює їх взаємозв’язок у цілісній 

системі знань. 

ПРН 20. Демонструє знання з дискурсології. 

Дискурсологія 
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ліз текстів різних стилів і жанрів.  

ІК. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі філології 

(лінгвістики, перекладу) в процесі 

професійної діяльності або навчан-

ня, що передбачає застосування тео-

рій та методів філологічної науки і 

характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

ЗК 1. Здатність усно й письмово 

спілкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній 

діяльності.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 11. Здатність до абстрактно-

го мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 12. 

Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ФК 1. Розуміння структури філо-

логічної науки та її теоретичних ос-

нов. 

ФК 2. Базові уявлення про мову як 

особливу знакову систему, її приро-

ду та функції, про генетичну і 

структурну типологію мов світу; 

фонетичний, лексичний, граматич-

ний рівні мови.  

ФК 8. 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 9. Розуміння сутності й соціа-

льного значення майбутньої про-

фесії, основних проблем дисцип-

лін, що визначають конкретну фі-

лологічну галузь, їхнього взає-

мозв’язку в цілісній системі знань.  

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різ-

них джерел, критично аналізує й інтерпре-

тує її, впорядковує, класифікує й система-

тизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для 

розв’язання професійних завдань.  

ПРН 13. Знає норми літературної мови та 

вміє їх застосовувати у практичній діяль-

ності. 

ПРН 17. Використовує мову(и), 

що вивчається(ються), в усній та пись-

мовій формі, у різних жанрово-

стильових різновидах і регістрах спілкування 

(офіційному, неофіційному, нейтральному), 

для розв’язання комунікативних завдань у 

різних сферах життя. 

ПРН 19. Окреслює основні проблеми жур-

налістики, пояснює її взаємозв’язок у 

цілісній системі знань. 

ПРН 20. Демонструє знання з об-

раної філологічної спеціалізації. 

ПРН 21. Збирає, аналізує, систематизує й ін-

терпретує тексти різних стилів і жанрів (за-

лежно від обраного журналістського жанру).  

ПРН 22. Планує і здійснює дослідження в га-

лузі журналістики на належному рівні. 

Мовні технології 

громадських від-

носин та реклами 

ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

ЗК 4. Здатність учитися впродовж 

життя й оволодівати сучасними 

знаннями. 

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

Орфографія, ос-

нови коректорсь-

кої правки та те-

хнічного оформ-

лення друкова-

них видань 
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ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 12. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

ФК 1. Розуміння структури філоло-

гічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 2. Базові уявлення про мову як 

особливу знакову систему, її приро-

ду та функції, про генетичну і стру-

ктурну типологію мов світу; фоне-

тичний, лексичний, граматичний рі-

вні мови.  

ФК 8. Здатність вільно, гнучко й 

ефективно використовувати мову(и), 

що вивчається(ються), в усній та пи-

сьмовій формі, у різних жанрово-

стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіцій-

ному, нейтральному), для 

розв’язання комунікативних завдань 

у різних сферах життя.  

ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 13. Розуміння значення всіх 

підсистем мови для вироблення 

вмінь аналізувати мовні одиниці, 

визначати їх взаємодію та характе-

ризувати мовні явища і процеси, що 

їх зумовлюють.  

ФК 17. Здатність до надання кон-

сультацій із дотримання норм 

літературної мови та культури мо-

ви. 

самоосвіти, формує уявлення про українсь-

кий правопис як систему, що ґрунтується на 

ряді принципів. 

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для 

розв’язання професійних завдань.  

ПРН 10. Виділяє галузі філології й окреслює 

коло їх основних проблем. 

ПРН 11. Знає систему мови. 

ПРН 13. Знає орфографічні норми літератур-

ної мови та вміє їх застосовувати у практич-

ній діяльності. 

ПРН 15. Ідентифікує орфограми й пункто-

грами в усному та писемному  мовленні, по-

яснювати їхню зумовленість принципами 

українського правопису. 

ПРН 19. Окреслює основні проблеми орфог-

рафії, основ коректорської правки, формулює 

й застосовує правила, ілюструючи їх влас-

ними прикладами; 

набує стійких навичок грамотного письма. 

ПРН 20. Демонструє знання з обраної філо-

логічної спеціалізації. 

 

ІК. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі філології в про-

цесі професійної діяльності або нав-

чання, що передбачає застосування 

теорій та методів філологічної науки 

і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

ЗК 1. Здатність усно й письмово 

спілкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній 

діяльності.  

ЗК 3. Здатність до критично-

го мислення й ціннісно-світоглядної 

реалізації особистості. 

ЗК 4. 

Здатність учитися впродовж життя й 

оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Уміння виявляти, ставити та 

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для 

розв’язання професійних завдань.  

ПРН 9. Використовує інформаційні й ко-

мунікаційні технології, зокрема для 

вирішення стандартних завдань професійної 

діяльності. 

ПРН 10. Виділяє галузі філології й окреслює 

коло їх основних проблем. 

ПРН 11. Знає систему мови. 

ПРН 13. Знає норми літературної мови та 

вміє їх застосовувати у практич-

Мовленнєвий 

практикум із ук-

раїнської мови, 

фізіологія та тех-

ніка мовлення 
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вирішувати проблеми.  

ЗК 10. Здатність поважати різно-

маніття культур. 
ЗК 11. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 12. 

Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК 13. Навички використання ін-

формаційних і комунікаційних тех-

нологій, зокрема для вирішення 

стандарт-

них завдань професійної діяльності. 

ФК 2. Базові уявлення про мову як 

особливу знакову систему, її приро-

ду та функції, про генетичну і 

структурну типологію мов світу; 

фонетичний, лексичний, граматич-

ний рівні мови.  

ФК 8. Здатність вільно, гнучко й 

ефективно використовувати мову, 

що вивчається, в усній та письмовій 

формі, у різних жанрово-стильових 

різновидах і регістрах спілкування 

(офіційному, неофіційному, 

нейтральному), для розв’язання ко-

мунікативних завдань у різних сфе-

рах життя.  

ФК 9. Розуміння сутності й соціа-

льного значення майбутньої про-

фесії, основних проблем дисцип-

лін, що визначають конкретну фі-

лологічну галузь, їхнього взає-

мозв’язку в цілісній системі знань.  
ФК 12. Здатність вільно оперува-

ти спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 15. Розуміння комунікативної 

діяльності як реалізації функцій мо-

ви в різних суспільних сферах (жан-

рово-стильова диференціація мови). 

ФК 16. Здатність здійснювати 

лінгвістичний аналіз текстів різних 

стилів і жанрів.  

ФК 17. Здатність до надання кон-

сультацій із дотримання норм 

літературної мови та культури мо-

ви. 

ній діяльності. 

ПРН 14. Створює усні й письмові тексти різ-

них жанрів і стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами.  

ПРН 15. Аналізує мовні одиниці, визначає їх 

взаємодію та характеризує мовні явища і 

процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 18. Здійснює лінгвістичний аналіз 

текстів різних  стилів і жанрів. 

ПРН 22. Планує і здійснює дослідження в га-

лузі філології на належному рівні. 

ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

ЗК 4. Здатність учитися впродовж 

життя й оволодівати сучасними 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 7. Використовує іноземну мову для ор-

Теорія та прак-

тика перекладу 
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знаннями. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 9. Здатність спілкуватися інозем-

ною мовою у професійній діяль-

ності, опрацьовувати фахову літера-

туру іноземною мовою. 

ЗК 12. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

ФК 1. Розуміння структури філоло-

гічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 2. Базові уявлення про мову як 

особливу знакову систему, її приро-

ду та функції, про генетичну і стру-

ктурну типологію мов світу; фоне-

тичний, лексичний, граматичний рі-

вні мови.  

ФК 10. Професійні знання й уміння 

з обраної філологічної спеціалізації: 

мовознавства, літературознавства, 

фольклористики, перекладознавства, 

прикладної лінгвістики. 

ФК 11. Здатність до збирання й ана-

лізу, систематизації та інтерпретації 

мовних, літературних, фольклорних 

фактів, інтерпретації та перекладу 

тексту (залежно від обраної спеціа-

лізації). 

ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 14. Здатність створювати усні й 

письмові тексти різних жанрів і 

стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ганізації ефективної міжкультурної ко-

мунікації. 

ПРН 10. Виділяє й окреслює коло основних 

проблем теорії та практики перекладу. 

ПРН 11. Знає систему іноземної мови. 

ПРН 12. Знає історію мови, що вивчається. 

ПРН 13. Знає норми літературної мови та 

вміє їх застосовувати у практичній діяль-

ності. 

ПРН 14. Створює усні й письмові тексти різ-

них жанрів і стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами.  

ПРН 17. Використовує мову(и), що вивчаєть-

ся(ються), в усній та письмовій формі, у різ-

них жанрово-стильових різновидах і регіст-

рах спілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному), для розв’язання комунікати-

вних завдань у різних сферах життя. 

ПРН 21. Збирає, аналізує, систематизує й ін-

терпретує мовні, літературні, фольклорні фа-

кти, інтерпретує й перекладає тексти різних 

стилів і жанрів. 

ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 6. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ФК 1. Розуміння структури філоло-

гічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 2. Базові уявлення про мову як 

особливу знакову систему, її приро-

ду та функції, про генетичну і стру-

ктурну типологію мов світу; фоне-

тичний, лексичний, граматичний рі-

вні мови.  

ФК 3. Здатність демонструвати 

ПРН 1.Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для 

розв’язання професійних завдань, способи та 

види інтерпретації текстів та герменевтично-

го аналізу текстів. 

ПРН 11. Знає систему мови. 

ПРН 12. Знає історію виникнення, станов-

лення та розвитку герменевтики та лінгво-

текстології. 

ПРН 13. Знає норми літературної мови та 

вміє зіставяти застарілі та сучасні мовні но-

Герменевтика та 

лінгвотекстоло-

гія 
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знання з теорії та історії мов(и), що 

вивчаються(ється).  

ФК 10. Професійні знання й уміння 

з обраної філологічної спеціалізації: 

мовознавства, літературознавства, 

фольклористики, перекладознавства, 

прикладної лінгвістики. 

ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 13. Розуміння значення всіх 

підсистем мови для вироблення 

вмінь аналізувати мовні одиниці, 

визначати їх взаємодію та характе-

ризувати мовні явища і процеси, що 

їх зумовлюють.  

рми. 

ПРН 15. Аналізує текст як об’єкт герменев-

тики; професійно застосовує поглиблені 

знання з герменевтики та лінгвотекстології; 

вільно користується спеціальною терміноло-

гією. 

 ПРН 18. Здійснює герменевтичний аналіз 

текстів різних стилів і жанрів, застосовує ме-

тодики для здійснення лінгвотекстологічного 

аналізу текстів. 

ПРН 19. Окреслює основні проблеми герме-

невтики та лінгвоотекстології, що визнача-

ють конкретну філологічну галузь, пояснює 

їх взаємозв’язок у цілісній системі знань. 

ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

ЗК 3. Здатність до критичного мис-

лення й ціннісно-світоглядної ре-

алізації особистості. 

ЗК 4. Здатність учитися впродовж 

життя й оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 6. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК 12. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 13. Навички використання ін-

формаційних і комунікаційних тех-

нологій, зокрема для вирішення 

стандартних завдань професійної 

діяльності. 

ЗК 14. Здатність проведення до-

сліджень на належному рівні. 

ФК 1. Розуміння структури філоло-

гічної науки та її теоретичних основ, 

сутності й соціального значення 

майбутньої професії, основних про-

блем дисциплін, що визначають 

конкретну філологічну галузь, їх 

взаємозв’язку в цілісній системі 

знань.  

ФК 10. Професійні знання й уміння 

з обраної філологічної спеціалізації: 

мовознавства, літературознавства, 

фольклористики, перекладознавства, 

прикладної лінгвістики. 

ФК 11. Здатність до збирання й 

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для 

розв’язання професійних завдань,  застосо-

вує сучасні методики і технології, для роботи 

із програмними засобами й інформаційними 

ресурсами квантитативної і комп'ютерної лі-

нгвістики.  

ПРН 9. Використовує інформаційні й кому-

нікаційні технології, зокрема для вирішення 

стандартних завдань професійної діяльності. 

ПРН 10. Виділяє галузі філології й окреслює 

коло їх основних проблем, оцінює історію 

квантитативної і комп'ютерної лінгвістики 

від перших паперових конкордансів до су-

часності. 

ПРН 11. Знає систему мови. 

ПРН 18. Здійснює лінгвістичний аналіз текс-

тів різнихстилів і жанрів. 

ПРН 19. Окреслює основні проблеми дисци-

плін, що визначають конкретну філологічну 

галузь, пояснює їх взаємозв’язок у цілісній 

системі знань. 

ПРН 20. Демонструє знання з обраної філо-

логічної спеціалізації. 

ПРН 21. Збирає, аналізує, систематизує й ін-

терпретує мовні, літературні, фольклорні фа-

кти, інтерпретує й перекладає тексти різних 

стилів і жанрів (залежно від обраної спеціа-

лізації).  

ПРН 22. Планує і здійснює дослідження в га-

лузі філології на належному рівні. 

Квантитативна і 

комп'ютерна лін-

гвістика та авто-

матична обробка 

природної мови 
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аналізу, систематизації та інтерпре-

тації мовних, літературних, фольк-

лорних фактів, інтерпретації та пе-

рекладу тексту (залежно від обраної 

спеціалізації). 

ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 13. Розуміння значення всіх під-

систем мови для вироблення вмінь 

аналізувати мовні одиниці, визнача-

ти їх взаємодію та характеризувати 

мовні явища і процеси, що їх зумов-

люють.  

 

ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

ЗК 4. Здатність учитися впродовж 

життя й оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 12. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

ФК 1. Розуміння структури філоло-

гічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 8. Здатність вільно, гнучко й 

ефективно використовувати мову(и), 

що вивчається(ються), в усній та пи-

сьмовій формі, у різних жанрово-

стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіцій-

ному, нейтральному), для 

розв’язання комунікативних завдань 

у різних сферах життя.  

ФК 9. Розуміння сутності й соціа-

льного значення майбутньої про-

фесії, основних проблем дисцип-

лін, що визначають конкретну фі-

лологічну галузь, їхнього взає-

мозв’язку в цілісній системі знань.  
ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 14. Здатність створювати усні й 

письмові тексти різних жанрів і 

стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ФК 15. Розуміння комунікативної 

діяльності як реалізації функцій мо-

ви в різних суспільних сферах (жан-

рово-стильова диференціація мови). 

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для 

розв’язання професійних завдань,  володіє 

навичками спілкування з аудиторією. 

ПРН 9. Використовує інформаційні й кому-

нікаційні технології, зокрема для вирішення 

стандартних завдань професійної діяльності.  

ПРН 10. Володіє методами риторичного ана-

лізу текстів різних типів промов, уміє члену-

вати текст, визначати тему, тези, докази. 

ПРН 11. Знає систему мови. 

ПРН 12. Знає історію і джерела риторики,  

правила мовленнєвого етикету. 

ПРН 14. Створює усні й письмові тексти різ-

них жанрів і стилів мовою.  

ПРН 15. Аналізує мовні одиниці, визначає їх 

взаємодію та характеризує мовні явища і 

процеси, що їх зумовлюють, використовує 

канали впливу ритора на аудиторію. 

ПРН 19. Окреслює основні проблеми рито-

рики,  пояснює їх взаємозв’язок у цілісній 

системі знань. 

ПРН 20. Риторично грамотно виголошує 

промови, застосовує комунікативні засоби 

впливу в умовах публічного мовлення.  

Риторика 
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ФК 16. Здатність здійснювати лінг-

вістичний та літературознавчий ана-

ліз текстів різних стилів і жанрів.  

ФК 18. Здатність до ведення діло-

вої комунікації усно й письмово. 

ІК. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі філології 

(лінгвістики, літературознавства, 

фольклористики, перекладу) в про-

цесі професійної діяльності або нав-

чання, що передбачає застосування 

теорій та методів філологічної науки 

і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

ЗК 4. 

Здатність учитися впродовж життя й 

оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 6. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК 13. Навички використання ін-

формаційних і комунікаційних тех-

нологій, зокрема для вирішення 

стандарт-

них завдань професійної діяльності. 

ЗК 14. 

Здатність проведення досліджень на 

належному рівні. 

ФК 1. Розуміння структури 

лінгвістичної типології та її теоре-

тичних основ. 

ФК 8. 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 9. Розуміння сутності й соціа-

льного значення майбутньої про-

фесії, основних проблем дисцип-

лін, що визначають конкретну фі-

лологічну галузь, їхнього взає-

мозв’язку в цілісній системі знань.  
ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 13. Розуміння значення всіх 

підсистем мови для вироблен-

ня вмінь аналізувати мовні одиниці, 

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 2. Аналізує головні тенденції 

лінгвістичної типології, аргументує свої по-

гляди на дискусійні моменти типологічної 

класифікації.  

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різ-

них джерел, критично аналізує й інтерпре-

тує її, впорядковує, класифікує й система-

тизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для 

розв’язання професійних завдань.  

ПРН 15. Аналізує мовні одиниці, визначає їх 

взаємодію та характеризує мовні явища і 

процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 19. Окреслює основні пробле-

ми дисципліни, що визначають філологічну 

галузь, пояснює їх взаємозв’язок у цілісній 

системі знань. 

ПРН 20. Демонструє знання з лінгвістичної 

типології. 

ПРН 22. Планує і здійснює дослідження в га-

лузі лінгвістичної типології на належно-

му рівні. 

Лінгвістична ти-

пологія та мовні 

ареали 



24 

 

визначати їх взаємодію та характе-

ризувати мовні явища і процеси, 

що їх зумовлюють.  

ФК 17. Здатність до надання кон-

сультацій із дотримання норм 

літературної мови та культури мо-

ви. 

ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

ЗК 4. Здатність учитися впродовж 

життя й оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 12. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

ФК 1. Розуміння структури філоло-

гічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 8. Здатність вільно, гнучко й 

ефективно використовувати мову(и), 

що вивчається(ються), в усній та пи-

сьмовій формі, у різних жанрово-

стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіцій-

ному, нейтральному), для 

розв’язання комунікативних завдань 

у різних сферах життя.  

ФК 9. Розуміння сутності й соціа-

льного значення майбутньої про-

фесії, основних проблем дисцип-

лін, що визначають конкретну фі-

лологічну галузь, їхнього взає-

мозв’язку в цілісній системі знань.  
ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 14. Здатність створювати усні й 

письмові тексти різних жанрів і 

стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ФК 15. Розуміння комунікативної 

діяльності як реалізації функцій мо-

ви в різних суспільних сферах (жан-

рово-стильова диференціація мови). 

ФК 18. Здатність до ведення діло-

вої комунікації усно й письмово. 

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для 

розв’язання професійних завдань,  володіє 

навичками спілкування з аудиторією. 

ПРН 9. Використовує інформаційні й кому-

нікаційні технології, зокрема для вирішення 

стандартних завдань професійної діяльності.  

ПРН 10. Володіє методами риторичного ана-

лізу текстів різних типів промов, уміє члену-

вати текст, визначати тему, тези, докази. 

ПРН 11. Знає систему мови. 

ПРН 12. Знає історію і джерела етики ділово-

го мовлення,  правила мовленнєвого етикету. 

ПРН 14. Створює усні й письмові тексти різ-

них жанрів і стилів мовою, визначає мораль-

ні передумови ділового мовлення. 

ПРН 15. Аналізує мовні одиниці, визначає їх 

взаємодію та характеризує мовні явища і 

процеси, що їх зумовлюють, використовує 

канали впливу на аудиторію. 

ПРН 19. Окреслює основні проблеми етики 

ділового мовлення,  пояснює їх взає-

мозв’язок у цілісній системі знань. 

Етика ділового 

мовлення 

ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

Українська літе-

ратура 
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ЗК 4. Здатність учитися впродовж 

життя й оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 11. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ФК 5. Базові уявлення про загальні 

властивості літератури як ми-

стецтва слова, про закони побудо-

ви художнього твору, особливості 

письменницької праці, літературні 

стилі, наукові методи й школи в 

літературознавстві.  
ФК 6. Базові уявлення про основні 

тенденції розвитку світового літера-

турного процесу та української літе-

ратури.  

ФК 7. Системні знання про основні 

періоди розвитку літератури, що 

вивчається, від давнини до ХХІ 

століття, про еволюцію напрямів, 

жанрів і стилів. 
ФК 11. Здатність до збирання й 

аналізу, систематизації та інтерпре-

тації мовних, літературних, фольк-

лорних фактів, інтерпретації та пе-

рекладу тексту (залежно від обраної 

спеціалізації). 

ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 8. Застосовує знання для розв’язання 

професійних завдань.  

ПРН 12. Знає історію літератури, що вивча-

ється. 

ПРН 16. Аналізує твори української літера-

тури й усної народної творчості, визначає їх 

специфіку й місце в літературному процесі. 

ПРН 18. Здійснює літературознавчий аналіз 

текстів різних стилів і жанрів. 

ПРН 20. Демонструє знання з української лі-

тератури. 

ПРН 21. Збирає, аналізує, систематизує й ін-

терпретує мовні, літературні, фольклорні фа-

кти.  

ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

ЗК 2. Здатність системно аналізу-

вати головні тенденції історичного 

розвитку української мови, цінува-

ти культурно-історичні та мораль-

но-етичні надбання української ку-

льтури та сприяти розв’язанню ак-

туальних загальнодержавних і сус-

пільних завдань. 
ЗК 4. Здатність учитися впродовж 

життя й оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 12. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

ФК 1. Розуміння структури філоло-

гічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 2. Базові уявлення про мову як 

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для 

розв’язання професійних завдань, розкриває 

специфіку лінгвосеміотичного аналізу 

текстів. 

ПРН 9. Використовує інформаційні й кому-

нікаційні технології, зокрема для вирішення 

стандартних завдань професійної діяльності. 

ПРН 10. З’ясувує принципи семіотичного 

дослідження зразків різних комунікативних 

систем і мистецьких практик. 

ПРН 15. Характеризує основні напрями за-

стосування семіотичного інструментаря до 

студіювання продуктів лінгвістичної та нелі-

нгвістичної діяльності. 

ПРН 19. Окреслює коло завдань семіотики як 

навчальної дисципліни, визначає найбільш 

Семіотика 
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особливу знакову систему, її приро-

ду та функції, про генетичну і стру-

ктурну типологію мов світу; фоне-

тичний, лексичний, граматичний рі-

вні мови.  

ФК 9. Розуміння сутності й соціа-

льного значення майбутньої про-

фесії, основних проблем дисцип-

лін, що визначають конкретну фі-

лологічну галузь, їхнього взає-

мозв’язку в цілісній системі знань.  
ФК 10. Професійні знання й уміння 

з обраної філологічної спеціалізації: 

мовознавства, літературознавства, 

фольклористики, перекладознавства, 

прикладної лінгвістики. 

ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ефективні методики лінгвосеміотичного ана-

лізу. 

ІК. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі філології (лінгвіс-

тики, літературознавства, фолькло-

ристики, перекладу) в процесі про-

фесійної діяльності або навчання, 

що передбачає застосування теорій 

та методів філологічної науки і ха-

рактеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

ЗК 3. Здатність до критичного мис-

лення й ціннісно-світоглядної ре-

алізації особистості. 

ЗК 4. Здатність учитися впродовж 

життя й оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 6. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК 8. Здатність працювати в команді 

та автономно.  

ЗК 10. Здатність поважати різно-

маніття культур. 
ЗК 11. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 12. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 14. Здатність проведення до-

сліджень на належному рівні. 

ФК 1. Розуміння структури філоло-

гічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 2. Базові уявлення про мову як 

особливу знакову систему, її приро-

ду та функції, про генетичну і стру-

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 6. Співпрацює з колегами, представни-

ками інших культур та релігій, прибічниками 

різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 7. Використовує російську мову для ор-

ганізації ефективної міжкультурної ко-

мунікації. 

ПРН 8. Застосовує знання з російської мови 

для розв’язання професійних завдань.  

ПРН 9. Використовує інформаційні й кому-

нікаційні технології, зокрема для вирішення 

стандартних завдань професійної діяльності. 

ПРН 10. Виділяє розділи сучасної російської 

мови й окреслює коло їх основних проблем. 

ПРН 11. Знає систему сучасної російської 

мови. 

ПРН 13. Знає норми сучасної російської 

літературної мови та вміє їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 14. Створює усні й письмові тексти різ-

них жанрів і стилів сучасною російською лі-

тературною мовою.  

ПРН 15. Аналізує мовні одиниці, визначає їх 

взаємодію та характеризує мовні явища і 

процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 17. Використовує сучасну російську 

мову в усній та письмовій формі. 

ПРН 18. Здійснює лінгвістичний аналіз текс-

тів різнихстилів і жанрів, написаних російсь-

кою мовою. 

ПРН 22. Планує і здійснює дослідження в га-

Сучасна російсь-

ка літературна 

мова 
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ктурну типологію мов світу; фоне-

тичний, лексичний, граматичний рі-

вні мови.  

ФК 3. Здатність демонструвати 

знання з теорії та історії мов(и), що 

вивчаються(ється).  

ФК 9. Розуміння сутності й соціа-

льного значення майбутньої про-

фесії, основних проблем дисцип-

лін, що визначають конкретну фі-

лологічну галузь, їхнього взає-

мозв’язку в цілісній системі знань.  
ФК 10. Професійні знання й уміння 

з обраної філологічної спеціалізації: 

мовознавства, літературознавства, 

фольклористики, перекладознавства, 

прикладної лінгвістики. 

ФК 11. Здатність до збирання й 

аналізу, систематизації та інтерпре-

тації мовних, літературних, фольк-

лорних фактів, інтерпретації та пе-

рекладу тексту (залежно від обраної 

спеціалізації). 

ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 13. Розуміння значення всіх 

підсистем мови для вироблення 

вмінь аналізувати мовні одиниці, 

визначати їх взаємодію та характе-

ризувати мовні явища і процеси, що 

їх зумовлюють.  

ФК 17. Здатність до надання кон-

сультацій із дотримання норм 

літературної мови та культури мо-

ви. 

лузі філології на належному рівні. 

ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ФК 8. 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 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 6. Співпрацює з колегами, представни-

ками інших культур та релігій, прибічниками 

різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 10. Виділяє й окреслює коло основних 

проблем теорії і практики комунікації. 

ПРН 11. Знає систему мови, володіє нею як 

пізнавальним знаряддям кодування та тран-

сформації знань. 

ПРН 13. Знає норми літературної мови та 

вміє їх застосовувати у практичній діяль-

ності. 

ПРН 15. Аналізує мовні одиниці, визначає їх 

Теорія і практика 

комунікації 
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розв’язання професійних завдань.  

ФК 15. Розуміння комунікативної 

діяльності як реалізації функцій мо-

ви в різних суспільних сферах (жан-

рово-стильова диференціація мови). 

ФК 18. Здатність до ведення діло-

вої комунікації усно й письмово. 

взаємодію та характеризує мовні явища і 

процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 17. Використовує мову(и), що вивчаєть-

ся(ються), в усній та письмовій формі, у різ-

них жанрово-стильових різновидах і регіст-

рах спілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному), для розв’язання комунікати-

вних завдань у різних сферах життя. 

ПРН 19. Окреслює основні проблеми теорії і 

практики комунікації, пояснює їх взає-

мозв’язок у цілісній системі знань. 

ЗК 3. Здатність до критичного мис-

лення й ціннісно-світоглядної ре-

алізації особистості. 

ЗК 4. Здатність учитися впродовж 

життя й оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Здатність діяти із соціальною 

відповідальністю, розуміти основні 

принципи буття людини, природи, 

суспільства.  

ЗК 14. Здатність проведення до-

сліджень на належному рівні. 

ФК 1. Розуміння структури філоло-

гічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 2. Базові уявлення про мову як 

особливу знакову систему, її приро-

ду та функції, про генетичну і стру-

ктурну типологію мов світу; фоне-

тичний, лексичний, граматичний рі-

вні мови.  

ФК 8. Здатність вільно, гнучко й 

ефективно використовувати мову(и), 

що вивчається(ються), в усній та пи-

сьмовій формі, у різних жанрово-

стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіцій-

ному, нейтральному), для 

розв’язання комунікативних завдань 

у різних сферах життя.  

ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань. 

ФК 16. Здатність здійснювати лінг-

вістичний та літературознавчий ана-

ліз текстів різних стилів і жанрів.  

ПРН 2. Аналізує головні тенденції історич-

ного розвитку мовного впливу на людину, 

аргументує свої погляди на дискусійні моме-

нти використання технік НЛП.  

ПРН 5. Демонструє розуміння фундамен-

тальних принципів фізіологічних та психо-

логічних основ природи впливу на людину. 

ПРН 8. Застосовує знання для розв’язання 

законів та патернів впливу.  

ПРН 9. Використовує комунікаційні техно-

логії та техніки НЛП для здійснення мовного 

впливу. 

ПРН 13. Знає норми літературної мови та 

вміє їх застосовувати практично з урахуван-

ням Мілтон-моделі  та Метамоделі мови. 

ПРН 15. Аналізує мовні одиниці з огляду на 

їх впливову природу, визначає їх взаємодію 

та характеризує мовні явища і процеси. 

ПРН 17. Використовує мову у різних жанро-

во-стильових різновидах і регістрах спілку-

вання для розв’язання комунікативних за-

вдань. 

ПРН 18. Здійснює лінгвістичний із сугестив-

ною природою. 

ПРН 20. Демонструє знання з НЛП та сугес-

тивної лінгвістики. 

ПРН 22. Здійснює дослідження впливових 

текстів  на належному рівні. 

Нейролінгвістика 

та патопсихолін-

гвістика 

ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

ЗК 4. Здатність учитися впродовж 

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні, дотри-

муючись правил академічної доброчесності. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

Юрислінгвістика 
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життя й оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 12. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 13. Навички використання ін-

формаційних і комунікаційних тех-

нологій, зокрема для вирішення 

стандартних завдань професійної 

діяльності. 

ФК 1. Розуміння структури філоло-

гічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 8. Здатність вільно, гнучко й 

ефективно використовувати мову(и), 

що вивчається(ються), в усній та пи-

сьмовій формі, у різних жанрово-

стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіцій-

ному, нейтральному), для 

розв’язання комунікативних завдань 

у різних сферах життя.  

ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 15. Розуміння комунікативної 

діяльності як реалізації функцій мо-

ви в різних суспільних сферах (жан-

рово-стильова диференціація мови). 

ФК 18. Здатність до ведення діло-

вої комунікації усно й письмово. 

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти в галузі юрислінгвістики, обирає 

оптимальні дослідницькі підходи й методи 

для аналізу мовних засобів у законотворчій 

та правозастосовній діяльності  
ПРН 8. Застосовує філологічні знання для 
розв’язання професійних завдань, здійснює 
мовне редагування текстів права, володіє ме-
тодикою складання, редагування та аналізу 
текстів права. 
ПРН 9. Використовує інформаційні й кому-

нікаційні технології, зокрема для вирішення 

стандартних завдань професійної діяльності. 

ПРН 10. Виділяє галузі філології й окреслює 

коло їх основних проблем. Оцінює історичні 

надбання та новітні досягнення правничої 

лінгвістики.   
ПРН 15. Оперує основними поняттями та ба-
зовими категоріями юрислінгвістики, демон-
струє знання та розуміння основного ком-
плексу знань із юрислінгвістики. 
ПРН 17. Використовує мову, що вивчається, 

в усній та письмовій формі, для розв’язання 

комунікативних завдань у різних сферах 

життя. 

ПРН 19. Окреслює основні проблеми та ха-

рактеризує теоретичні та практичні аспекти 

юрислінгвістики, доступно й аргументовано 

пояснює співвідношення мовної і правової 

норми, лінгвістичної та юридичної кодифі-

каці. 

ІК. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі філології 

(лінгвістики, літературознавства, 

фольклористики, перекладу) в про-

цесі професійної діяльності або нав-

чання, що передбачає застосування 

теорій та методів філологічної науки 

і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

ЗК 2. Здатність системно аналізу-

вати головні тенденції історичного 

розвитку української мови, цінува-

ти культурно-історичні та мораль-

но-етичні надбання української ку-

льтури та сприяти розв’язанню ак-

туальних загальнодержавних і сус-

пільних завдань. 
ЗК 3. Здатність до критично-

го мислення й ціннісно-світоглядної 

реалізації особистості. 

ЗК 4. 

Здатність учитися впродовж життя й 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різ-

них джерел, критично аналізує й інтерпре-

тує її, впорядковує, класифікує й системати-

зує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для 

розв’язання професійних завдань.  

ПРН 9. Використовує інформаційні й ко-

мунікаційні технології, зокрема для 

вирішен-

ня стандартних завдань професійної діяльнос

ті. 

ПРН 15. Аналізує мовні одиниці (графеми), 

визначає їх взаємодію та характери-

зує мовні явища і процеси, 

що їх зумовлюють. 

ПРН 19. Окреслює основні проблеми при-

кладної графіки, дешифрування, пояс-

нює їх взаємозв’язок у цілісній си-

стемі знань. 

ПРН 20. Демонструє знання з об-

Прикладна гра-

фіка, дешифру-

вання та палеон-

тологія 
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оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 11. Здатність до абстрактно-

го мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 12. 

Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК 13. Навички використання ін-

формаційних і комунікаційних тех-

нологій, зокрема для вирішення 

стандарт-

них завдань професійної діяльності. 

ЗК 14. 

Здатність проведення досліджень на 

належному рівні. 

ФК 1. Розуміння структури філо-

логічної науки та її теоретичних ос-

нов. 

ФК 9. Розуміння сутності й соціа-

льного значення майбутньої про-

фесії, основних проблем дисцип-

лін, що визначають конкретну фі-

лологічну галузь, їхнього взає-

мозв’язку в цілісній системі знань.  
ФК 12. Здатність вільно оперува-

ти спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 13. Розуміння значення 

всіх підсистем мови для вироблен-

ня вмінь аналізувати мовні одиниці, 

визначати їх взаємодію та характе-

ризувати мовні явища і процеси, 

що їх зумовлюють.  

раної філологічної спеціалізації. 

ПРН 22. Планує і здійснює дослідження в га-

лузі прикладної графіки та палеонтології на 

належному рівні. 

ІК. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі філології в про-

цесі професійної діяльності або нав-

чання, що передбачає застосування 

теорій та методів філологічної науки 

і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

ЗК 1. Здатність усно й письмово 

спілкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній 

діяльності.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 6. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК 11. Здатність до абстрактно-

го мислення, аналізу та синтезу. 

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 5. Демонструє розуміння фундамен-

тальних принципів буття людини, природи, 

суспільства. 

ПРН 7. Використовує іноземну мову 

для організації ефективної міжкультурної ко

мунікації. 

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для 

розв’язання професійних завдань.  

ПРН 9. Використовує інформаційні й ко-

мунікаційні технології, зокрема для 

вирішення стандартних завдань професійної 

Філософія мови 

та лінгвістична 

методологія 
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ЗК 12. 

Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК 14. 

Здатність проведення досліджень на 

належному рівні. 

ФК 1. Розуміння структури філо-

логічної науки та її теоретичних ос-

нов. 

ФК 11. Здатність до збирання й 

аналізу, систематизації та інтерпре-

тації мовних, літературних, фольк-

лорних фактів, інтерпретації та пе-

рекладу тексту (залеж-

но від обраної спеціалізації). 

ФК 13. Розуміння значення всіх 

підсистем мови для вироблен-

ня вмінь аналізувати мовні одиниці, 

визначати їх взаємодію та характе-

ризувати мовні явища і процеси, що 

їх зумовлюють.  

ФК 15. Розуміння комунікативної 

діяльності як реалізації функцій мо-

ви в різних суспільних сферах (жан-

рово-стильова диференціація мови). 

ФК 17. Здатність до надання кон-

сультацій із дотримання норм 

літературної мови та культури мо-

ви. 

діяльності. 

ПРН 10. Виділяє галузі філології й окреслює 

коло їх основних проблем. 

ПРН 11. Знає систему мови. 

ПРН 13. Знає норми літературної мови та 

вміє їх застосовувати у практичній діяль-

ності. 

ПРН 15. Аналізує мовні одиниці, визначає їх 

взаємодію та характеризує мовні явища і 

процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 20. Демонструє знання з обраної філо-

логічної спеціалізації. 

ПРН 22. Планує і здійснює дослідження в га-

лузі філології на належному рівні. 

ЗК 3. Здатність до критичного мис-

лення й ціннісно-світоглядної ре-

алізації особистості. 

ЗК 4. Здатність учитися впродовж 

життя й оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 11. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 12. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 13. Навички використання ін-

формаційних і комунікаційних тех-

нологій, зокрема для вирішення 

стандартних завдань професійної 

діяльності. 

ЗК 14. Здатність проведення до-

сліджень на належному рівні. 

ФК 1. Розуміння структури філоло-

гічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 2. Базові уявлення про мову як 

особливу знакову систему, її приро-

ду та функції, про генетичну і стру-

ктурну типологію мов світу; фоне-

ПРН 2. Аналізує головні тенденції історич-

ного розвитку мовного впливу на людину, 

аргументує свої погляди на дискусійні моме-

нти використання технік НЛП.  

ПРН 5. Демонструє розуміння фундамен-

тальних принципів фізіологічних та психо-

логічних основ природи впливу на людину. 

ПРН 8. Застосовує знання для розв’язання 

законів та патернів впливу.  

ПРН 9. Використовує комунікаційні техно-

логії та техніки НЛП для здійснення мовного 

впливу. 

ПРН 13. Знає норми літературної мови та 

вміє їх застосовувати практично з урахуван-

ням Мілтон-моделі  та Метамоделі мови. 

ПРН 15. Аналізує мовні одиниці з огляду на 

їх впливову природу, визначає їх взаємодію 

та характеризує мовні явища і процеси. 

ПРН 17. Використовує мову в різних жанро-

во-стильових різновидах і регістрах спілку-

вання для розв’язання комунікативних за-

вдань. 

ПРН 18. Здійснює лінгвістичний із сугестив-

ною природою. 

ПРН 20. Демонструє знання з НЛП та сугес-

тивної лінгвістики. 
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тичний, лексичний, граматичний рі-

вні мови.  

ФК 8. Здатність вільно, гнучко й 

ефективно використовувати мову(и), 

що вивчається(ються), в усній та пи-

сьмовій формі, у різних жанрово-

стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіцій-

ному, нейтральному), для 

розв’язання комунікативних завдань 

у різних сферах життя.  

ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 13. Розуміння значення всіх під-

систем мови для вироблення вмінь 

аналізувати мовні одиниці, визнача-

ти їх взаємодію та характеризувати 

мовні явища і процеси, що їх зумов-

люють. .  

ФК 18. Здатність до ведення діло-

вої комунікації усно й письмово. 

ПРН 22. Здійснює дослідження впливових 

текстів  на належному рівні. 

3. Практична підготовка 

ІК. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі філології в про-

цесі професійної діяльності або нав-

чання, що передбачає застосування 

теорій та методів філологічної науки 

і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

ЗК 1. Здатність усно й письмово 

спілкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній 

діяльності.  

ЗК 3. Здатність до критично-

го мислення й ціннісно-

світоглядної реалізації особистості. 

ЗК 4. 

Здатність учитися впродовж життя й 

оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 6. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК 7. Здатність діяти із соціальною 

відповідальністю, розуміти основні 

принципи буття людини, природи, 

суспільства.  

ЗК 8. Здатність працювати в команді 

та автономно.  

ЗК 11. Здатність до абстрактно-

го мислення, аналізу та синтезу. 

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 5. Демонструє розуміння фундамен-

тальних принципів буття людини, природи, 

суспільства. 

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для 

розв’язання професійних завдань.  

ПРН 9. Використовує інформаційні й ко-

мунікаційні технології, зокрема для 

вирішення стандартних завдань професійної 

діяльності. 

ПРН 10. Виділяє галузі філології й окреслює 

коло їх основних проблем. 

ПРН 11. Знає систему мови. 

ПРН 13. Знає норми літературної мови та 

вміє їх застосовувати у практичній діяль-

ності. 

ПРН 15. Аналізує мовні одиниці, визначає їх 

взаємодію та характеризує мовні явища і 

процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 19. Окреслює основні проблеми дисци-

плін, що визначають конкретну філологічну 

галузь, пояснює їх взаємозв’язок у цілісній 

системі знань. 

ПРН 20. Демонструє знання з обраної філо-

Мовленнєва 

практика 



33 

 

ЗК 12. 

Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ФК 1. Розуміння структури філо-

логічної науки та її теоретичних ос-

нов. 

ФК 2. Базові уявлення про мову як 

особливу знакову систему, її приро-

ду та функції, про генетичну і 

структурну типологію мов світу; 

фонетичний, лексичний, граматич-

ний рівні мови.  

ФК 9. Розуміння сутності й соціа-

льного значення майбутньої про-

фесії, основних проблем дисцип-

лін, що визначають конкретну фі-

лологічну галузь, їхнього взає-

мозв’язку в цілісній системі знань.  
ФК 10. Професійні знання й уміння 

з обраної філологічної спеціалізації: 

прикладної лінгвістики. 

ФК 11. Здатність до збирання й 

аналізу, систематизації та інтерпре-

тації мовних фактів. 

ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 13. Розуміння значення всіх 

підсистем мови для вироблення 

вмінь аналізувати мовні одиниці, 

визначати їх взаємодію та характе-

ризувати мовні явища і процеси, 

що їх зумовлюють.  

ФК 15. Розуміння комунікативної 

діяльності як реалізації функцій мо-

ви в різних суспільних сферах (жан-

рово-стильова диференціація мови). 

ФК 17. Здатність до надання кон-

сультацій із дотримання норм літе-

ратурної мови та культури мови. 

ФК 18. Здатність до ведення діло-

вої комунікації усно й письмово. 

логічної спеціалізації. 

ПРН 22. Планує і здійснює дослідження в га-

лузі філології на належному рівні. 

ІК. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі філології (лінгвіс-

тики, літературознавства, фолькло-

ристики, перекладу) в процесі про-

фесійної діяльності або навчання, 

що передбачає застосування теорій 

та методів філологічної науки і ха-

рактеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

ЗК 2. Здатність системно аналізу-

вати головні тенденції історичного 

розвитку української мови, цінува-

ПРН 1. Вивчає обсяги та форми використан-

ня  української мови в усіх сферах суспіль-

ного життя, зокрема у професійному спілку-

ванні. 

ПРН 2. Аналізує головні тенденції історич-

ного розвитку українського народу, аргумен-

тує свої погляди на дискусійні моменти укра-

їнської історії та сучасного суспільного жит-

тя.  

ПРН 3. Ефективно працює з методами збору 

соціолінгвістичнї інформації. 

ПРН 5. Демонструє розуміння фундамен-

тальних принципів функціонування та роз-
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ти культурно-історичні та мораль-

но-етичні надбання української ку-

льтури та сприяти розв’язанню ак-

туальних загальнодержавних і сус-

пільних завдань. 
ЗК 3. Здатність до критичного мис-

лення й ціннісно-світоглядної ре-

алізації особистості. 

ЗК 11. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 12. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

 ЗК 14. Здатність проведення до-

сліджень на належному рівні. 

ФК 1. Розуміння структури філоло-

гічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 2. Базові уявлення про мову як 

особливу знакову систему, її приро-

ду та функції, про генетичну і стру-

ктурну типологію мов світу; фоне-

тичний, лексичний, граматичний рі-

вні мови.  

ФК 4. Здатність аналізувати просто-

рові (горизонтальні) та соціальні 

(вертикальні) різновиди мови, опи-

сувати соціолінгвальну ситуацію.  

ФК 11. Здатність до збирання й ана-

лізу, систематизації та інтерпретації 

мовних, літературних, фольклорних 

фактів, інтерпретації та перекладу 

тексту (залежно від обраної спеціа-

лізації). 
ФК 12. Здатність вільно оперувати 
спеціальною термінологією для 
розв’язання професійних завдань. 
ФК 13. Розуміння значення всіх під-

систем мови для вироблення вмінь 

аналізувати мовні одиниці, визнача-

ти їх взаємодію та характеризувати 

мовні явища і процеси, що їх зумов-

люють.  

ФК 18. Здатність до ведення діло-

вої комунікації усно й письмово. 

витку мови і  суспільства. 

ПРН 7. Використовує іноземну мову для 

ілюстрації явища білінгвізму та його наслід-

ків інтерференції. 

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для 

розв’язання професійних завдань.  

ПРН 11. Знає систему мови та закони її ви-

користання. 

ПРН 12. Знає історичні процеси становлення 

мови. 

ПРН 13. Знає норми літературної мови та 

вміє усвідомлювати та аналізувати відхилен-

ня від них у мовленні рецепієнтів. 

ПРН 15. Аналізує мовні одиниці, визначає їх 

взаємодію та характеризує мовні явища і 

процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 17. Використовує мову(и), що вивчаєть-

ся(ються), в усній та письмовій формі, у різ-

них жанрово-стильових різновидах і регіст-

рах спілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному), для розв’язання комунікати-

вних завдань у різних сферах життя. 

ПРН 18. Здійснює соціолінгвістичний аналіз 

мовлення. 

ПРН 20. Демонструє знання з обраної філо-

логічної спеціалізації. 

ПРН 21. Збирає, аналізує, систематизує й ін-

терпретує мовні факти, інтерпретує тексти 

різних стилів і жанрів.  

ПРН 22. Планує і здійснює дослідження в 

галузі соціолінгвістики на належному рівні. 

ІК. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі філології (лінгвіс-

тики, літературознавства, фолькло-

ристики, перекладу) в процесі про-

фесійної діяльності або навчання, 

що передбачає застосування теорій 

та методів філологічної науки і ха-

рактеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в професійному спілкуванні. 
ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 
добирає необхідну інформацію з різних дже-
рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-
рядковує, класифікує й систематизує, знає 
базові ідеї експериментальної лінгвістики, 
історію становлення в системі прикладних 
дисциплін.  
ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для 

розв’язання професійних завдань, викорис-
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державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

ЗК 3. Здатність до критичного мис-

лення й ціннісно-світоглядної ре-

алізації особистості. 

ЗК 4. Здатність учитися впродовж 

життя й оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 6. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК 8. Здатність працювати в команді 

та автономно.  

ЗК 11. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 12. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 13. Навички використання ін-

формаційних і комунікаційних тех-

нологій, зокрема для вирішення 

стандартних завдань професійної 

діяльності. 

ЗК 14. Здатність проведення до-

сліджень на належному рівні. 

ФК 9. Розуміння сутності й соціа-

льного значення майбутньої про-

фесії, основних проблем дисцип-

лін, що визначають конкретну фі-

лологічну галузь, їхнього взає-

мозв’язку в цілісній системі знань.  
ФК 10. Професійні знання й уміння 

з обраної філологічної спеціалізації: 

мовознавства, літературознавства, 

фольклористики, перекладознавства, 

прикладної лінгвістики. 

ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 18. Здатність до ведення діло-

вої комунікації усно й письмово. 

товує понятійний апарат психолінгвістики, 

юрислінгвістики, діагностики писемного мо-

влення, сугестивної лінгвістики,  

комп’ютерної лінгвістики; відповідно до су-

часних принципів та методик проводити 

експериментальне дослідження актуальних 

проблем прикладного мовознавства.  

ПРН 9. Використовує інформаційні й кому-

нікаційні технології, зокрема для вирішення 

стандартних завдань професійної діяльності. 
ПРН 15. Аналізує мовні одиниці, визначає їх 
взаємодію та характеризує мовні явища і 
процеси, що їх зумовлюють, застосовує су-
часні технології аналізу мовного матеріалу. 
ПРН 17. Використовує мову, що вивчається, 

в усній та письмовій формі, у різних жанро-

во-стильових різновидах і регістрах спілку-

вання (офіційному, неофіційному, нейтраль-

ному), для розв’язання комунікативних за-

вдань у різних сферах життя. 

ПРН 18. Здійснює основні типи лінгвістич-

них експертиз, що використовують як юри-

дичний інструмент у доказовій базі правни-

чої сфери. 

ІК. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі філології 

(лінгвістики, перекладу) в процесі 

професійної діяльності або навчан-

ня, що передбачає застосування тео-

рій та методів філологічної науки і 

характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

ЗК 1. Здатність усно й письмово 

спілкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різ-

них джерел, критично аналізує й інтерпре-

тує її, впорядковує, класифікує й система-

тизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для 

розв’язання професійних завдань.  

Практика редак-
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го життя, зокрема у професійній 

діяльності.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 11. Здатність до абстрактно-

го мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 12. 

Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ФК 1. Розуміння структури філо-

логічної науки та її теоретичних ос-

нов. 

ФК 2. Базові уявлення про мову як 

особливу знакову систему, її приро-

ду та функції, про генетичну і 

структурну типологію мов світу; 

фонетичний, лексичний, граматич-

ний рівні мови.  

ФК 8. 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 9. Розуміння сутності й соціа-

льного значення майбутньої про-

фесії, основних проблем дисцип-

лін, що визначають конкретну фі-

лологічну галузь, їхнього взає-

мозв’язку в цілісній системі знань.  
 

ПРН 13. Знає норми літературної мови та 

вміє їх застосовувати у практич-

ній діяльності. 

ПРН 17. Використовує мову(и), 

що вивчається(ються), в усній та пись-

мовій формі, у різних жанрово-

стильових різновидах і регістрах спілкування 

(офіційному, неофіційному, нейтральному), 

для розв’язання комунікативних завдань у 

різних сферах життя. 

ПРН 19. Окреслює основні пробле-

ми журналістики, пояснює її взаємозв’язок у 

цілісній системі знань. 

ПРН 20. Демонструє знання з об-

раної філологічної спеціалізації. 

ПРН 21. Збирає, аналізує, систематизує й ін-

терпретує тексти різних стилів і жанрів (за-

лежно від обраного журналістського жанру).  

ПРН 22. Планує і здійснює дослідження в га-

лузі журналістики на належному рівні. 

ІК. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі філології (лінгвіс-

тики, літературознавства, фолькло-

ристики, перекладу) в процесі про-

фесійної діяльності або навчання, 

що передбачає застосування теорій 

та методів філологічної науки і ха-

рактеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

ЗК 1. Здатність усно й письмово спі-

лкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільно-

го життя, зокрема у професійній дія-

льності.  

ЗК 3. Здатність до критичного мис-

лення й ціннісно-світоглядної ре-

алізації особистості. 

ЗК 4. Здатність учитися впродовж 

життя й оволодівати сучасними 

ПРН 1. Використовує українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних дже-

рел, критично аналізує й інтерпретує її, впо-

рядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 6. Співпрацює з колегами, представни-

ками інших культур та релігій, прибічниками 

різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для 

розв’язання професійних завдань.  

ПРН 11. Знає систему мови. 

ПРН 13. Знає норми літературної мови та 

вміє їх застосовувати у практичній діяль-

ності. 

ПРН 14. Створює усні й письмові тексти різ-

них жанрів і стилів державною та іноземною 

Комунікативно-
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знаннями. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 6. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК 11. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 12. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 14. Здатність проведення до-

сліджень на належному рівні. 

ФК 2. Базові уявлення про мову як 

особливу знакову систему, її приро-

ду та функції, про генетичну і стру-

ктурну типологію мов світу; фоне-

тичний, лексичний, граматичний рі-

вні мови.  

ФК 10. Професійні знання й уміння 

з обраної філологічної спеціалізації: 

мовознавства, літературознавства, 

фольклористики, перекладознавства, 

прикладної лінгвістики. 

ФК 11. Здатність до збирання й 

аналізу, систематизації та інтерпре-

тації мовних, літературних, фольк-

лорних фактів, інтерпретації та пе-

рекладу тексту (залежно від обраної 

спеціалізації). 

ФК 12. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 16. Здатність здійснювати лінг-

вістичний та літературознавчий ана-

ліз текстів різних стилів і жанрів.  

ФК 17. Здатність до надання кон-

сультацій із дотримання норм літе-

ратурної мови та культури мови. 

ФК 18. Здатність до ведення діло-

вої комунікації усно й письмово. 

(іноземними) мовами.  

ПРН 15. Аналізує мовні одиниці, визначає їх 

взаємодію та характеризує мовні явища і 

процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 17. Використовує мову(и), що вивчаєть-

ся(ються), в усній та письмовій формі, у різ-

них жанрово-стильових різновидах і регіст-

рах спілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному), для розв’язання комунікати-

вних завдань у різних сферах життя. 

ПРН 18. Здійснює лінгвістичний аналіз текс-

тів різних стилів і жанрів. 

ПРН 21. Збирає, аналізує, систематизує й ін-

терпретує мовні, літературні, фольклорні фа-

кти. 
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