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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до навчального плану 

 

Код та найменування спеціальності _____035 Філологія.  

Рівень вищої освіти __________магістр___________________________ 

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 ____90 кредитів ЄКТС / 1,5 роки_______________________________________ 

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: наявність ступеня бакалавра 

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

ціальністю 035 Філологія. 035.10 Прикладна лінгвістика, одержують кваліфікацію магістр 

 

 

Програмні компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання Назви елементів 

навчання (дисцип-

лін, практик тощо) 
1. Цикл загальних компетентностей 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі 

та проблеми в галузі лінгвістики, літера-

турознавства, фольклористики, перекладу 

в процесі професійної діяльності або нав-

чання, що передбачає проведення дослі-

джень та/або здійснення інновацій та ха-

рактеризується невизначеністю умов і ви-

мог. 

ЗК 2. Здатність бути критичним і самокри-

тичним. 

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання 

та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК 7.Цінування та повага різноманітності 

та мультикультурності. 

ЗК 8. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 9. Навички використання інформацій-

них і комунікаційних технологій. 

ЗК 12. Здатність проведення досліджень 

на належному рівні. 
ФК 5. Усвідомлення методологічного, ор-
ганізаційного та правового підґрунтя, не-

ПРЗ 1. Оцінювати власну навча-
льну та науково-професійну дія-
льність, будує і втілює ефектив-
ну стратегію саморозвитку та 
професійного самовдосконален-
ня. 
ПРЗ 2. Оцінювати й критично 

аналізувати соціально, особисті-

сно та професійно значущі про-

блеми і пропонувати шляхи їх 

вирішення, аргументуючи влас-

ну точку зору. 

ПРУ 1. Доступно й аргументо-

вано пояснювати сутність конк-

ретних філологічних питань і 

власну точку зору на них як фа-

хівцям, так і широкому загалу. 

ПРУ 2. Дотримуватися правил 

академічної доброчесності. 

ПРУ 8. Оцінювати й критично 

аналізувати соціально, особисті-

сно та професійно значущі про-

блеми і пропонувати шляхи їх 

вирішення, аргументуючи влас-
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обхідного для здійснення фахової науко-
во-дослідницької роботи, її презентації 
науковій спільноті та захисту інтелектуа-
льної власності на її результати. 
ФК  8. Здатність чітко й виразно вислов-
лювати думку, використовувати знання 
законів техніки мовлення: правильна пос-
тановка дихання, розвиток голосу, чітка 
та зрозуміла дикція, нормативна орфое-
пія. 
 

ну точку зору. 

ПРУ 9. Знаходити оптимальні 

шляхи ефективної взаємодії у 

професійному колективі та з 

представниками інших профе-

сійних груп різного рівня. 

ПРУ 10. Застосовувати знання 

про експресивні, емоційні, логі-

чні засоби мови та техніку мов-

лення для досягнення заплано-

ваного прагматичного результа-

ту й організації успішної кому-

нікації. 

ПРК 1. Організовувати співпра-

цю та ефективно працювати в 

команді. 

ПРК 2. Розуміти значення куль-

тури як форми людського існу-

вання, цінувати різноманіття та 

мультикультурність світу і ке-

руватися у своїй діяльності су-

часними принципами толерант-

ності, діалогу і співробітництва. 

ПРК 4. Уміти вести ділову ко-

мунікацію усно та письмово. 

ПРА 1. Вчитися упродовж життя 

і вдосконалювати з високим рів-

нем автономності здобуті під 

час навчання компетентності. 

ПРА 2. Створювати рівноправне 

і справедливе освітнє середови-

ще. 

ПРА 3. Аналізувати соціально та 

особистісно  значущі світоглядні 

проблеми, приймати рішення на  

основі  сформованих  ціннісних 

орієнтирів. 

ЗК2. Здатність бути критичним і самокри-

тичним. 

ЗК3. Здатність до пошуку, опрацювання та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішу-

вати проблеми. 

ЗК5. Здатність працювати в команді та ав-

тономно. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 
ЗК7.Цінування та повага різноманітності 
та мультикультурності.  
ЗК9. Навички використання інформацій-

них і комунікаційних технологій. 

ЗК12. Здатність проведення досліджень на 

належному рівні. 

ПРЗ 1. Оцінювати власну  

навчальну та науково-

професійну діяльність, будує і 

втілює ефективну стратегію са-

морозвитку та професійного са-

мовдосконалення. 

ПРЗ 2. Оцінювати й критично 

аналізувати соціально, особисті-

сно та професійно значущі про-

блеми і пропонувати шляхи їх 

вирішення, аргументуючи влас-

ну точку зору. 

ПРЗ 3. Володіти всіма видами 

мовленнєвої діяльності (на базі 

достатнього обсягу лінгвістич-

них знань). 

Іноземна мова (за 

професійним спря-

муванням) 
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ФК 6. Здатність професійно застосовувати 

поглиблені знання з обраної мовознавст-

ва, перекладознавства, прикладної лінгві-

стики  тощо. 
ФК 7. Здатність вільно користуватися 
спеціальною термінологією в обраній га-
лузі філологічних досліджень.  
ФК 8. Здатність чітко й виразно вислов-
лювати думку, використовувати знання 
законів техніки мовлення: правильна пос-
тановка дихання, розвиток голосу, чітка 
та зрозуміла дикція, нормативна орфое-
пія. 
ФК 9. Володіння експресивними, емоцій-
ними, логічними засобами мови та здат-
ність спрямовувати їх для досягнення за-
планованого прагматичного результату. 
ФК 10. Здатність планувати, організовува-

ти, здійснювати і презентувати прикладне 

дослідження в галузі філології. 

ПРЗ 4. Володіти мовою як 

пізнавальним знаряддям коду-

вання та трансформації знань. 

ПРЗ 6. Зіставляти особливості 

протікання мовних процесів у 

континуальному вимірі. 

ПРЗ 11. Знати механізми пере-

творення штучних мов на пла-

нові (природні). 

ПРУ 1. Доступно й аргументо-

вано пояснювати сутність конк-

ретних філологічних питань і 

власну точку зору на них як фа-

хівцям, так і широкому загалу. 

ПРУ 2. Дотримуватися правил 

академічної доброчесності. 

ПРУ 3. Обирати оптимальні до-

слідницькі підходи та методи 

для аналізу конкретного лінгвіс-

тичного матеріалу. 
ПРУ 4. Демонструвати знання та 
розуміння основного комплексу 
знань за навчальною програмою. 
ПРУ 6. Демонструвати належ-

ний рівень володіння держав-

ною та іноземною мовами для 

реалізації письмової та усної 

комунікації, зокрема в ситуаціях 

професійного й наукового спіл-

кування; презентувати результа-

ти своїх досліджень державною 

та іноземною мовами. 

ПРУ 7. Застосовувати сучасні 

методики і технології, зокрема 

інформаційні, для успішного й 

ефективного здійснення профе-

сійної діяльності та забезпечен-

ня якості наукового дослідження 

в конкретній філологічній галу-

зі. 

ПРУ 8. Оцінювати й критично 

аналізувати соціально, особисті-

сно та професійно значущі про-

блеми і пропонувати шляхи їх 

вирішення, аргументуючи влас-

ну точку зору. 

ПРУ 9. Знаходити оптимальні 

шляхи ефективної взаємодії у 

професійному колективі та з 

представниками інших профе-

сійних груп різного рівня. 

ПРУ 12. Демонструвати поглиб-

лені знання з обраної філологіч-
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ної спеціалізації. 

ПРУ 13. Здійснювати мовне ре-

дагування текстів різних стилів 

та жанрів як українською, так і 

іноземною мовами. 

ПРУ 17. Здійснювати переклад 

текстів із застосуванням транс-

формацій для досягнення його 

адекватності та комп’ютерних 

систем. 

ПРУ 20. Здійснювати інтерпре-

тацію текстів іноземних мовами 

на різних рівнях. 

ПРУ 22. Здійснювати науковий 

аналіз мовного матеріалу, інтер-

претувати та структурувати його 

з урахуванням класичних і нові-

тніх методологічних принципів, 

формулювати узагальнення на 

основі самостійно опрацьованих 

даних. 

ПРК 1. Організовувати співпра-

цю та ефективно працювати в 

команді. 

ПРК 2. Розуміти значення куль-

тури як форми людського існу-

вання, цінувати різноманіття та 

мультикультурність світу і ке-

руватися у своїй діяльності су-

часними принципами толерант-

ності, діалогу і співробітництва. 

ПРА 1. Вчитися упродовж життя 

і вдосконалювати з високим рів-

нем автономності здобуті під 

час навчання компетентності. 

ПРА 3. Аналізувати соціально та 

особистісно  значущі світоглядні 

проблеми, приймати рішення на  

основі  сформованих  ціннісних 

орієнтирів. 

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання 

та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК 5. Здатність працювати в команді та 

автономно. 

ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 
ЗК 7.Цінування та повага різноманітності 
та мультикультурності.  
ЗК 8. Здатність до абстрактного мислення, 

ПРЗ 1. Оцінювати власну  

навчальну та науково-

професійну діяльність, будувати 

і втілює ефективну стратегію 

саморозвитку та професійного 

самовдосконалення. 

ПРЗ 2. Оцінювати й критично 

аналізувати соціально, особисті-

сно та професійно значущі про-

блеми і пропонувати шляхи їх 

вирішення, аргументуючи влас-

ну точку зору. 

ПРЗ 4. Володіти мовою як 

Використання ІКТ у 

професійній діяль-

ності 
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аналізу та синтезу. 

ЗК 9. Навички використання інформацій-

них і комунікаційних технологій. 

ЗК 12. Здатність проведення досліджень 

на належному рівні. 

ЗК 13. Здатність генерувати нові ідеї (кре-

ативність). 

ФК 5. Усвідомлення методологічного, ор-

ганізаційного та правового підґрунтя, не-

обхідного для здійснення фахової науко-

во-дослідницької роботи, її презентації 

науковій спільноті та захисту інтелектуа-

льної власності на її результати. 

ФК 6. Здатність професійно застосовувати 

поглиблені знання з обраної мовознавст-

ва, перекладознавства, прикладної лінгві-

стики  тощо. 

ФК 10. Здатність планувати, організовува-

ти, здійснювати і презентувати прикладне 

дослідження в галузі філології. 

пізнавальним знаряддям коду-

вання та трансформації знань. 

ПРЗ 9. Мати здатність до ство-

рення інтелектуальних 

комп’ютерних систем. 

ПРЗ 10. Характеризувати теоре-

тичні та практичні аспекти кон-

кретної філологічної галузі. 

ПРЗ 11. Знати механізми перет-

ворення штучних мов на планові 

(природні). 

ПРУ 1. Доступно й аргументо-

вано пояснювати сутність конк-

ретних філологічних питань і 

власну точку зору на них як фа-

хівцям, так і широкому загалу. 

ПРУ 2. Дотримуватися правил 

академічної доброчесності. 
ПРУ 3. Обирати оптимальні до-
слідницькі підходи та методи 
для аналізу конкретного лінгвіс-
тичного матеріалу. 
ПРУ 4. Демонструвати знання та 

розуміння основного комплексу 

знань за навчальною програмою. 

ПРУ 7. Застосовувати сучасні 

методики і технології, зокрема 

інформаційні, для успішного й 

ефективного здійснення профе-

сійної діяльності та забезпечен-

ня якості наукового дослідження 

в конкретній філологічній галу-

зі. 

ПРУ 8. Оцінювати й критично 

аналізувати соціально, особисті-

сно та професійно значущі про-

блеми і пропонувати шляхи їх 

вирішення, аргументуючи влас-

ну точку зору. 

ПРУ 9. Знаходити оптимальні 

шляхи ефективної взаємодії у 

професійному колективі та з 

представниками інших профе-

сійних груп різного рівня. 

ПРК 1. Організовувати співпра-

цю та ефективно працювати в 

команді. 

ПРК 2. Розуміти значення куль-

тури як форми людського існу-

вання, цінувати різноманіття та 

мультикультурність світу і ке-

руватися у своїй діяльності су-

часними принципами толерант-
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ності, діалогу і співробітництва. 

ПРА 1. Вчитися упродовж життя 

і вдосконалювати з високим рів-

нем автономності здобуті під 

час навчання компетентності. 

2. Цикл професійних компетентностей  

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі 

та проблеми в галузі лінгвістики, літера-

турознавства, фольклористики, перекладу 

в процесі професійної діяльності або нав-

чання, що передбачає проведення дослі-

джень та/або здійснення інновацій та ха-

рактеризується невизначеністю умов і ви-

мог. 

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання 

та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК 12. Здатність проведення досліджень 

на належному рівні. 
ФК 1.Здатність вільно орієнтуватися в рі-
зних лінгвістичних напрямах і школах. 
ФК 6. Здатність професійно застосовувати 

поглиблені знання з обраної мовознавст-

ва, перекладознавства, прикладної лінгві-

стики  тощо. 

ФК 8. Здатність чітко й виразно вислов-

лювати думку, використовувати знання 

законів техніки мовлення: правильна пос-

тановка дихання, розвиток голосу, чітка 

та зрозуміла дикція, нормативна орфоепія. 

ФК 9. Володіння експресивними, емоцій-

ними, логічними засобами мови та здат-

ність спрямовувати їх для досягнення за-

планованого прагматичного результату. 

ФК 10. Здатність планувати, організовува-

ти, здійснювати і презентувати прикладне 

дослідження в галузі філології. 

ФК 11. Здатність ефективно й компетент-

но брати участь у різних формах наукової 

комунікації (конференції, круглі столи, 

дискусії, наукові публікації) в галузі філо-

логії. 

ФК 12. Здатність формувати нові знання, 

ідеї, концепції в галузі філології та лінгві-

стики. 

ПРЗ 1. Оцінювати власну навча-
льну та науково-професійну дія-
льність, будувати і втілювати 
ефективну стратегію саморозви-
тку та професійного самовдос-
коналення. 
ПРЗ 2. Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особисті-
сно та професійно значущі про-
блеми і пропонувати шляхи їх 
вирішення, аргументуючи влас-
ну точку зору. 
ПРЗ 3. Володіти всіма видами 
мовленнєвої діяльності (на базі 
достатнього обсягу лінгвістич-
них знань). 
ПРЗ 4. Володіти мовою як 
пізнавальним знаряддям коду-
вання та трансформації знань. 
ПРЗ 5. Оперувати основними 
поняттями та базовими катего-
ріями новітніх прикладних галу-
зей лінгвістики. 
ПРЗ 6. Зіставляти особливості 
протікання мовних процесів у 
континуальному вимірі. 
ПРЗ 7. Володіти механізмами 
соціального впливу на розвиток 
мови. 
ПРЗ 10. Характеризувати теоре-
тичні та практичні аспекти кон-
кретної філологічної галузі. 
ПРЗ 11. Знати механізми перет-

ворення штучних мов на планові 

(природні). 
ПРУ 3. Обирати оптимальні до-
слідницькі підходи та методи 
для аналізу конкретного лінгвіс-
тичного матеріалу. 
ПРУ 4. Демонструвати знання та 
розуміння основного комплексу 
знань за навчальною програмою. 
ПРУ 5. Формулювати й обґрун-
товувати нові ідеї, концепції, те-
орії в конкретній філологічній 
галузі. 
ПРУ 7. Застосовувати сучасні 
методики і технології, зокрема 
інформаційні, для успішного й 
ефективного здійснення профе-
сійної діяльності та забезпечен-

Когнітивна лінгвіс-

тика та лінгвокон-

цептологія 
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ня якості наукового дослідження 
в конкретній філологічній галу-
зі. 
ПРУ 10. Застосовувати знання 
про експресивні, емоційні, логі-
чні засоби мови та техніку мов-
лення для досягнення заплано-
ваного прагматичного результа-
ту й організації успішної кому-
нікації. 
ПРУ 11. Аналізувати, порівню-
вати і класифікувати різні на-
прямки і школи в лінгвістиці. 
ПРУ 16. Здійснювати лінгвісти-
чне моделювання усного та пи-
семного мовлення. 
ПРА 3.Аналізувати соціально та 

особистісно  значущі світоглядні 

проблеми, приймати рішення на  

основі  сформованих  ціннісних 

орієнтирів. 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі 

та проблеми в галузі лінгвістики, літера-

турознавства, фольклористики, перекладу 

в процесі професійної діяльності або нав-

чання, що передбачає проведення дослі-

джень та/або здійснення інновацій та ха-

рактеризується невизначеністю умов і ви-

мог. 

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК 5. Здатність працювати в команді та 

автономно. 

ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 
ЗК 7.Цінування та повага різноманітності 
та мультикультурності.  
ЗК 9. Навички використання інформацій-

них і комунікаційних технологій. 

ФК 6. Здатність професійно застосовувати 

поглиблені знання з обраної мовознавст-

ва, перекладознавства, прикладної лінгві-

стики  тощо. 

ФК 7. Здатність вільно користуватися 

спеціальною термінологією в обраній га-

лузі філологічних досліджень. 

ФК 8. Здатність чітко й виразно вислов-

лювати думку, використовувати знання 

законів техніки мовлення: правильна пос-

тановка дихання, розвиток голосу, чітка 

та зрозуміла дикція, нормативна орфоепія. 

ФК 9. Володіння експресивними, емоцій-

ними, логічними засобами мови та здат-

ПРЗ 1. Оцінювати власну навча-
льну та науково-професійну дія-
льність, будувати і втілювати 
ефективну стратегію саморозви-
тку та професійного самовдос-
коналення. 
ПРЗ 2. Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особисті-
сно та професійно значущі про-
блеми і пропонувати шляхи їх 
вирішення, аргументуючи влас-
ну точку зору. 
ПРЗ 4. Володіти мовою як 
пізнавальним знаряддям коду-
вання та трансформації знань. 
ПРЗ 5. Оперувати основними 
поняттями та базовими катего-
ріями новітніх прикладних галу-
зей лінгвістики. 
ПРЗ 6. Зіставляти особливості 
протікання мовних процесів у 
континуальному вимірі. 
ПРЗ 7. Володіти механізмами 
соціального впливу на розвиток 
мови. 
ПРЗ 10. Характеризувати теоре-
тичні та практичні аспекти кон-
кретної філологічної галузі. 
ПРЗ 11. Знати механізми перет-

ворення штучних мов на планові 

(природні). 
ПРУ 1. Доступно й аргументо-
вано пояснювати сутність конк-
ретних філологічних питань і 
власну точку зору на них як фа-
хівцям, так і широкому загалу. 
ПРУ 3. Обирати оптимальні до-

Комунікативна лін-

гвістика 
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ність спрямовувати їх для досягнення за-

планованого прагматичного результату. 

ФК 11. Здатність ефективно й компетент-

но брати участь у різних формах наукової 

комунікації (конференції, круглі столи, 

дискусії, наукові публікації) в галузі філо-

логії. 

ФК 12. Здатність формувати нові знання, 

ідеї, концепції в галузі філології та лінгві-

стики. 

слідницькі підходи та методи 
для аналізу конкретного лінгвіс-
тичного матеріалу. 
ПРУ 4. Демонструвати знання та 
розуміння основного комплексу 
знань за навчальною програмою. 
ПРУ 5. Формулювати й обґрун-
товувати нові ідеї, концепції, те-
орії в конкретній філологічній 
галузі. 
ПРУ 7. Застосовувати сучасні 
методики і технології, зокрема 
інформаційні, для успішного й 
ефективного здійснення профе-
сійної діяльності та забезпечен-
ня якості наукового дослідження 
в конкретній філологічній галу-
зі. 
ПРУ 10. Застосовувати знання 
про експресивні, емоційні, логі-
чні засоби мови та техніку мов-
лення для досягнення заплано-
ваного прагматичного результа-
ту й організації успішної кому-
нікації. 
ПРУ 11. Аналізувати, порівню-
вати і класифікувати різні на-
прямки і школи в лінгвістиці. 
ПРУ 12. Демонструвати поглиб-
лені знання з обраної філологіч-
ної спеціалізації.  
ПРУ 16. Здійснювати лінгвісти-
чне моделювання усного та пи-
семного мовлення. 
ПРК 4. Уміти вести ділову ко-

мунікацію усно та письмово. 

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 2. Здатність бути критичним і самок-

ритичним. 

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання 

та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК 13. Здатність генерувати нові ідеї (кре-

ативність). 

ФК 6. Здатність професійно застосовувати 

поглиблені знання з обраної мовознавст-

ва, перекладознавства, прикладної лінгві-

стики  тощо. 

ФК 7. Здатність вільно користуватися 

спеціальною термінологією в обраній га-

лузі філологічних досліджень. 

ФК 8. Здатність чітко й виразно вислов-

лювати думку, використовувати знання 

законів техніки мовлення: правильна пос-

ПРЗ 1. Оцінювати власну навча-
льну та науково-професійну дія-
льність, будувати і втілювати 
ефективну стратегію саморозви-
тку та професійного самовдос-
коналення. 
ПРЗ 2. Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особисті-
сно та професійно значущі про-
блеми і пропонувати шляхи їх 
вирішення, аргументуючи влас-
ну точку зору. 
ПРЗ 3. Володіти всіма видами 
мовленнєвої діяльності (на базі 
достатнього обсягу лінгвістич-
них знань). 
ПРЗ 4. Володіти мовою як 
пізнавальним знаряддям коду-
вання та трансформації знань. 
ПРЗ 5. Оперувати основними 
поняттями та базовими катего-
ріями новітніх прикладних галу-
зей лінгвістики. 

Мисленнєві та ко-

мунікативні основи 

діяльності 
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тановка дихання, розвиток голосу, чітка 

та зрозуміла дикція, нормативна орфоепія. 

ФК 9. Володіння експресивними, емоцій-

ними, логічними засобами мови та здат-

ність спрямовувати їх для досягнення за-

планованого прагматичного результату. 

ФК 11. Здатність ефективно й компетент-

но брати участь у різних формах наукової 

комунікації (конференції, круглі столи, 

дискусії, наукові публікації) в галузі філо-

логії. 

ФК 12. Здатність формувати нові знання, 

ідеї, концепції в галузі філології та лінгві-

стики. 

ПРЗ 6. Зіставляти особливості 
протікання мовних процесів у 
континуальному вимірі. 
ПРЗ 7. Володіти механізмами 
соціального впливу на розвиток 
мови. 
ПРУ 1. Доступно й аргументо-
вано пояснювати сутність конк-
ретних філологічних питань і 
власну точку зору на них як фа-
хівцям, так і широкому загалу. 
ПРУ 3. Обирати оптимальні до-
слідницькі підходи та методи 
для аналізу конкретного лінгвіс-
тичного матеріалу. 
ПРУ 4. Демонструвати знання та 
розуміння основного комплек-
сузнань за навчальноюпрогра-
мою. 
ПРУ 7. Застосовувати сучасні 
методики і технології, зокрема 
інформаційні, для успішного й 
ефективного здійснення профе-
сійної діяльності та забезпечен-
ня якості наукового дослідження 
в конкретній філологічній галу-
зі. 
ПРУ 10. Застосовувати знання 
про експресивні, емоційні, логі-
чні засоби мови та техніку мов-
лення для досягнення заплано-
ваного прагматичного результа-
ту й організації успішної кому-
нікації. 
ПРУ 12.Демонструвати поглиб-
лені знання з обраної філологіч-
ної спеціалізації.  
ПРУ 16. Здійснювати лінгвісти-
чне моделювання усного та пи-
семного мовлення. 
ПРК 1.Організовувати співпра-

цю та ефективно працювати в 

команді. 

ПРК 4. Уміти вести ділову ко-

мунікацію усно та письмово. 

ПРА 1. Вчитися упродовж життя 

і вдосконалювати з високим рів-

нем автономності здобуті під 

час навчання компетентності. 

ПРА 3. Аналізувати соціально та 

особистісно  значущі світоглядні 

проблеми, приймати рішення на  

основі  сформованих  ціннісних 

орієнтирів. 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі 

та проблеми в галузі лінгвістики, літера-

турознавства, фольклористики, перекладу 

ПРЗ 1. Оцінювати власну  
навчальну та науково-
професійну діяльність, будувати 

Правнича лінгвісти-

ка 
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в процесі професійної діяльності або нав-

чання, що передбачає проведення дослі-

джень та/або здійснення інновацій та ха-

рактеризується невизначеністю умов і ви-

мог. 

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 2. Здатність бути критичним і самок-

ритичним. 

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання 

та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК 8. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 10. Здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації. 

ЗК 12. Здатність проведення досліджень 

на належному рівні. 

ФК 5. Усвідомлення методологічного, ор-

ганізаційного та правового підґрунтя, не-

обхідного для здійснення фахової науко-

во-дослідницької роботи, її презентації 

науковій спільноті та захисту інтелектуа-

льної власності на її результати. 

ФК 6. Здатність професійно застосовувати 

поглиблені знання з обраної мовознавст-

ва, перекладознавства, прикладної лінгві-

стики  тощо. 

ФК 7. Здатність вільно користуватися 

спеціальною термінологією в обраній га-

лузі філологічних досліджень. 

ФК 8. Здатність чітко й виразно вислов-

лювати думку, використовувати знання 

законів техніки мовлення: правильна пос-

тановка дихання, розвиток голосу, чітка 

та зрозуміла дикція, нормативна орфоепія. 

ФК 9. Володіння експресивними, емоцій-

ними, логічними засобами мови та здат-

ність спрямовувати їх для досягнення за-

планованого прагматичного результату. 

і втілювати ефективну стратегію 
саморозвитку та професійного 
самовдосконалення. 
ПРЗ 2. Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особисті-
сно та професійно значущі про-
блеми і пропонувати шляхи їх 
вирішення, аргументуючи влас-
ну точку зору. 
ПРЗ 5. Оперувати основними 
поняттями та базовими катего-
ріями новітніх прикладних галу-
зей лінгвістики. 
ПРЗ 8. Знати різновиди спеціалі-
зованих лінгвістичних експертиз 
у юридичній практиці та особ-
ливості їх проведення. 
ПРЗ 14. Характеризувати теоре-

тичні та методологічні засади 

юридичної лінгвістики; вивчати 

правові питання мови в історич-

ному аспекті, проблеми юриди-

чної термінології, оперувати ос-

новними поняттями та базовими 

категоріями лінгвістичної екс-

пертизи законопроектів; оволо-

діти методикою складання, ре-

дагування та аналізу текстів 

права. 
ПРУ 1. Доступно й аргументо-
вано пояснювати сутність конк-
ретних філологічних питань і 
власну точку зору на них як фа-
хівцям, так і широкому загалу. 
ПРУ 3. Обирати оптимальні до-
слідницькі підходи та методи 
для аналізу конкретного лінгвіс-
тичного матеріалу. 
ПРУ 4. Демонструвати знання та 
розуміння основного комплек-
сузнань за навчальноюпрогра-
мою. 
ПРУ 9. Знаходити оптимальні 
шляхи ефективної взаємодії у 
професійному колективі та з 
представниками інших профе-
сійних груп різного рівня. 
ПРУ 14. Планувати, організову-
вати, здійснювати і презентува-
ти прикладне дослідження в 
конкретній філологічній галузі. 
ПРУ 16. Здійснювати лінгвісти-
чне моделювання усного та пи-
семного мовлення. 
ПРУ 19. Аналізувати можливі 
аспекти взаємозв’язку мови і 
права. 
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ПРУ 25. Планувати, організову-
вати, здійснювати і презентува-
ти прикладне дослідження в га-
лузі правничої лінгвістики. 
ПРК 1. Організовувати співпра-

цю та ефективно працювати в 

команді. 

ПРК 4. Уміти вести ділову ко-

мунікацію усно та письмово. 

ПРА 1. Вчитися упродовж життя 

і вдосконалювати з високим рів-

нем автономності здобуті під 

час навчання компетентності. 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі 

та проблеми в галузі лінгвістики, літера-

турознавства, фольклористики, перекладу 

в процесі професійної діяльності або нав-

чання, що передбачає проведення дослі-

джень та/або здійснення інновацій та ха-

рактеризується невизначеністю умов і ви-

мог. 

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання 

та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК 5. Здатність працювати в команді та 

автономно. 

ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 
ЗК 7.Цінування та повага різноманітності 
та мультикультурності.  
ЗК 8. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 9. Навички використання інформацій-

них і комунікаційних технологій. 

ЗК 12. Здатність проведення досліджень 

на належному рівні. 

ЗК 13. Здатність генерувати нові ідеї (кре-

ативність). 

ФК 5. Усвідомлення методологічного, ор-

ганізаційного та правового підґрунтя, не-

обхідного для здійснення фахової науко-

во-дослідницької роботи, її презентації 

науковій спільноті та захисту інтелектуа-

льної власності на її результати. 

ФК 6. Здатність професійно застосовувати 

поглиблені знання з обраної мовознавст-

ва, перекладознавства, прикладної лінгві-

стики  тощо. 

ФК 10. Здатність планувати, організовува-

ти, здійснювати і презентувати прикладне 

ПРЗ 1. Оцінювати власну  
навчальну та науково-
професійну діяльність, будувати 
і втілювати ефективну стратегію 
саморозвитку та професійного 
самовдосконалення. 
ПРЗ 2. Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особисті-
сно та професійно значущі про-
блеми і пропонувати шляхи їх 
вирішення, аргументуючи влас-
ну точку зору. 
ПРЗ 3. Володіти всіма видами 
мовленнєвої діяльності (на базі 
достатнього обсягу лінгвістич-
них знань). 
ПРЗ 4. Володіти мовою як 
пізнавальним знаряддям коду-
вання та трансформації знань. 
ПРЗ 5. Оперувати основними 
поняттями та базовими катего-
ріями новітніх прикладних галу-
зей лінгвістики. 
ПРЗ 6. Зіставляти особливості 
протікання мовних процесів у 
континуальному вимірі. 
ПРЗ 7. Володіти механізмами 
соціального впливу на розвиток 
мови. 
ПРЗ 10. Характеризувати теоре-
тичні та практичні аспекти кон-
кретної філологічної галузі. 
ПРЗ 11. Знати механізми  

перетворення штучних мов на 

планові (природні). 
ПРУ 1. Доступно й аргументо-
вано пояснювати сутність конк-
ретних філологічних питань і 
власну точку зору на них як фа-
хівцям, так і широкому загалу. 
ПРУ 3. Обирати оптимальні до-
слідницькі підходи та методи 
для аналізу конкретного лінгвіс-
тичного матеріалу. 

Корпусна лінгвісти-

ка 
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дослідження в галузі філології. ПРУ 4. Демонструвати знання та 
розуміння основного комплексу 
знань за навчальною програмою. 
ПРУ 5. Формулювати й обґрун-
товувати нові ідеї, концепції, те-
орії в конкретній філологічній 
галузі. 
ПРУ 7. Застосовувати сучасні 
методики і технології, зокрема 
інформаційні, для успішного й 
ефективного здійснення профе-
сійної діяльності та забезпечен-
ня якості наукового дослідження 
в конкретній філологічній галу-
зі. 
ПРУ 10. Застосовувати знання 
про експресивні, емоційні, логі-
чні засоби мови та техніку мов-
лення для досягнення заплано-
ваного прагматичного результа-
ту й організації успішної кому-
нікації. 
ПРУ 11. Аналізувати, порівню-
вати і класифікувати різні на-
прямки і школи в лінгвістиці. 
ПРУ 12.Демонструвати поглиб-
лені знання з обраної філологіч-
ної спеціалізації.  
ПРУ 16. Здійснювати лінгвісти-
чне моделювання усного та пи-
семного мовлення. 

ЗК 2. Здатність бути критичним і само-

критичним. 

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання 

та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК 5. Здатність працювати в команді та 

автономно. 

ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 
ЗК 7.Цінування та повага різноманітності 
та мультикультурності.  
ЗК 9. Навички використання інформацій-

них і комунікаційних технологій. 

ЗК 12. Здатність проведення досліджень 

на належному рівні. 

ФК 6. Здатність професійно застосовувати 

поглиблені знання з обраної мовознавст-

ва, перекладознавства, прикладної лінгві-

стики  тощо. 
ФК 7. Здатність вільно користуватися 
спеціальною термінологією в обраній га-
лузі філологічних досліджень.  
ФК 9. Володіння експресивними, емоцій-
ними, логічними засобами мови та здат-
ність спрямовувати їх для досягнення за-

ПРЗ 1. Оцінювати власну  
навчальну та науково-
професійну діяльність, будувати 
і втілювати ефективну стратегію 
саморозвитку та професійного 
самовдосконалення. 
ПРЗ 3. Володіти всіма видами 
мовленнєвої діяльності (на базі 
достатнього обсягу лінгвістич-
них знань). 
ПРЗ 4. Володіти мовою як 
пізнавальним знаряддям коду-
вання та трансформації знань. 
ПРЗ 5. Оперувати основними 
поняттями та базовими катего-
ріями новітніх прикладних галу-
зей лінгвістики. 
ПРЗ 13. Здобути навички реда-
гування усіх типів усних та пи-
семних текстів, редакторського 
аналізу видання та вміння орієн-
туватися в сучасному видавни-
чому процесі. 
ПРУ 1. Доступно й аргументо-
вано пояснювати сутність конк-
ретних філологічних питань і 
власну точку зору на них як фа-
хівцям, так і широкому загалу. 

Теорія та практика 

стилістичного реда-

гування текстів 
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планованого прагматичного результату. ПРУ 3. Обирати оптимальні до-
слідницькі підходи та методи 
для аналізу конкретного лінгвіс-
тичного матеріалу. 
ПРУ 4. Демонструвати знання та 
розуміння основного комплексу 
знань за навчальною програмою. 
ПРУ 5. Формулювати й обґрун-
товувати нові ідеї, концепції, те-
орії в конкретній філологічній 
галузі. 
ПРУ 6. Демонструвати належ-
ний рівень володіння держав-
ною та іноземною мовами для 
реалізації письмової та усної 
комунікації, зокрема в ситуаціях 
професійного й наукового спіл-
кування; презентувати результа-
ти своїх досліджень державною 
та іноземною мовами. 
ПРУ 13. Здійснювати мовне ре-
дагування текстів різних стилів 
та жанрів як українською, так і 
іноземною мовами. 
ПРУ 18. Складати та редагувати 
тексти для теле- і радіопередач. 
ПРУ 24. Користуватися методи-

кою редагування; визначати 

особливості редакторської під-

готовки складових тексту; воло-

діти специфікою роботи редак-

тора на всіх етапах редакційно-

видавничого процесу. 

ПРК 3. Надавати консультації з 

дотримання норм літературної 

мови та культури мови. 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі 

та проблеми в галузі лінгвістики, літера-

турознавства, фольклористики, перекладу 

в процесі професійної діяльності або нав-

чання, що передбачає проведення дослі-

джень та/або здійснення інновацій та ха-

рактеризується невизначеністю умов і ви-

мог. 

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання 

та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК 12. Здатність проведення досліджень 

на належному рівні. 
ФК 1. Здатність вільно орієнтуватися в рі-
зних лінгвістичних напрямах і школах. 
ФК 6. Здатність професійно застосовувати 

поглиблені знання з обраної мовознавст-

ПРЗ 2. Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особисті-
сно та професійно значущі про-
блеми і пропонувати шляхи їх 
вирішення, аргументуючи влас-
ну точку зору. 
ПРЗ 3. Володіти всіма видами 
мовленнєвої діяльності (на базі 
достатнього обсягу лінгвістич-
них знань). 
ПРЗ 4. Володіти мовою як 
пізнавальним знаряддям коду-
вання та трансформації знань. 
ПРЗ 5. Оперувати основними 
поняттями та базовими катего-
ріями новітніх прикладних галу-
зей лінгвістики. 
ПРЗ 6. Зіставляти особливості 
протікання мовних процесів у 
континуальному вимірі. 
ПРЗ 7. Володіти механізмами 
соціального впливу на розвиток 

Когнітивна грама-

тика 
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ва, перекладознавства, прикладної лінгві-

стики  тощо.. 

ФК 9. Володіння експресивними, емоцій-

ними, логічними засобами мови та здат-

ність спрямовувати їх для досягнення за-

планованого прагматичного результату. 

ФК 10. Здатність планувати, організовува-

ти, здійснювати і презентувати прикладне 

дослідження в галузі філології. 

ФК 11. Здатність ефективно й компетент-

но брати участь у різних формах наукової 

комунікації (конференції, круглі столи, 

дискусії, наукові публікації) в галузі філо-

логії. 

ФК 12. Здатність формувати нові знання, 

ідеї, концепції в галузі філології та лінгві-

стики. 

мови. 
ПРЗ 10. Характеризувати теоре-
тичні та практичні аспекти кон-
кретної філологічної галузі. 
ПРЗ 11. Знати механізми перет-

ворення штучних мов на планові 

(природні). 
ПРУ 1. Доступно й аргументо-
вано пояснювати сутність конк-
ретних філологічних питань і 
власну точку зору на них як фа-
хівцям, так і широкому загалу. 
ПРУ 3. Обирати оптимальні до-
слідницькі підходи та методи 
для аналізу конкретного лінгвіс-
тичного матеріалу. 
ПРУ 4. Демонструвати знання та 
розуміння основного комплексу 
знань за навчальною програмою. 
ПРУ 5. Формулювати й обґрун-
товувати нові ідеї, концепції, те-
орії в конкретній філологічній 
галузі. 
ПРУ 7. Застосовувати сучасні 
методики і технології, зокрема 
інформаційні, для успішного й 
ефективного здійснення профе-
сійної діяльності та забезпечен-
ня якості наукового дослідження 
в конкретній філологічній галу-
зі. 
ПРУ 11. Аналізувати, порівню-
вати і класифікувати різні на-
прямки і школи в лінгвістиці. 
ПРУ 12.Демонструвати поглиб-
лені знання з обраної філологіч-
ної спеціалізації.  
ПРУ 16. Здійснювати лінгвісти-
чне моделювання усного та пи-
семного мовлення. 
ПРА 1. Вчитися упродовж життя 

і вдосконалювати з високим рів-

нем автономності здобуті під 

час навчання компетентності. 

ПРА 3.Аналізувати соціально та 

особистісно  значущі світоглядні 

проблеми, приймати рішення на  

основі  сформованих  ціннісних 

орієнтирів. 

ЗК 2. Здатність бути критичним і самок-

ритичним. 

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання 

та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК 5. Здатність працювати в команді та 

автономно. 

ПРЗ 1. Оцінювати власну навча-
льну та науково-професійну дія-
льність, будувати і втілювати 
ефективну стратегію саморозви-
тку та професійного самовдос-
коналення. 
ПРЗ 3. Володіти всіма видами 
мовленнєвої діяльності (на базі 

Інтерпретація текс-

ту художнього тво-

ру 
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ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 
ЗК 7.Цінування та повага різноманітності 
та мультикультурності.  
ЗК 9. Навички використання інформацій-

них і комунікаційних технологій. 

ЗК 12. Здатність проведення досліджень 

на належному рівні. 

ФК 6. Здатність професійно застосовувати 

поглиблені знання з обраної мовознавст-

ва, перекладознавства, прикладної лінгві-

стики  тощо. 
ФК 7. Здатність вільно користуватися 
спеціальною термінологією в обраній га-
лузі філологічних досліджень.  
ФК 8. Здатність чітко й виразно вислов-
лювати думку, використовувати знання 
законів техніки мовлення: правильна пос-
тановка дихання, розвиток голосу, чітка 
та зрозуміла дикція, нормативна орфое-
пія. 
ФК 9. Володіння експресивними, емоцій-
ними, логічними засобами мови та здат-
ність спрямовувати їх для досягнення за-
планованого прагматичного результату. 
ФК 10. Здатність планувати, організовува-

ти, здійснювати і презентувати прикладне 

дослідження в галузі філології. 

достатнього обсягу лінгвістич-
них знань). 
ПРЗ 4. Володіти мовою як 
пізнавальним знаряддям коду-
вання та трансформації знань. 
ПРЗ 5. Оперувати основними 
поняттями та базовими катего-
ріями новітніх прикладних галу-
зей лінгвістики. 
ПРЗ 10. Характеризувати теоре-
тичні та практичні аспекти кон-
кретної філологічної галузі. 
ПРУ 1. Доступно й аргументо-
вано пояснювати сутність конк-
ретних філологічних питань і 
власну точку зору на них як фа-
хівцям, так і широкому загалу. 
ПРУ 2. Дотримуватися правил 
академічної доброчесності. 
ПРУ 3. Обирати оптимальні до-
слідницькі підходи та методи 
для аналізу конкретного лінгвіс-
тичного матеріалу. 
ПРУ 4. Демонструвати знання та 
розуміння основного комплексу 
знань за навчальною програмою. 
ПРУ 6. Демонструвати належ-
ний рівень володіння держав-
ною та іноземною мовами для 
реалізації письмової та усної 
комунікації, зокрема в ситуаціях 
професійного й наукового спіл-
кування; презентувати результа-
ти своїх досліджень державною 
та іноземною мовами. 
ПРУ 8. Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особисті-
сно та професійно значущі про-
блеми і пропонувати шляхи їх 
вирішення, аргументуючи влас-
ну точку зору. 
ПРУ 20. Здійснювати інтерпре-
тацію текстів іноземних мовами 
на різних рівнях. 
ПРК 2. Розуміти значення куль-
тури як форми людського існу-
вання, цінувати різноманіття та 
мультикультурність світу і ке-
руватися у своїй діяльності су-
часними принципами толерант-
ності, діалогу і співробітництва. 
ПРК 3. Надавати консультації з 

дотримання норм літератур-

ноїмови та культури мови. 

ПРК 4.Уміти вести діловуко-

мунікаціюусно та письмово. 

ПРА 1. Вчитися упродовж життя 

і вдосконалювати з високим рів-
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нем автономності здобуті під 

час навчання компетентності. 

ПРА 3. Аналізувати соціально та 

особистісно  значущі світоглядні 

проблеми, приймати рішення на  

основі  сформованих  ціннісних 

орієнтирів. 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі 

та проблеми в галузі лінгвістики, літера-

турознавства, фольклористики, перекладу 

в процесі професійної діяльності або нав-

чання, що передбачає проведення дослі-

джень та/або здійснення інновацій та ха-

рактеризується невизначеністю умов і ви-

мог. 

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання 

та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК 12. Здатність проведення досліджень 

на належному рівні. 
ФК 1. Здатність вільно орієнтуватися в рі-
зних лінгвістичних напрямах і школах. 
ФК 6. Здатність професійно застосовувати 

поглиблені знання з обраної мовознавст-

ва, перекладознавства, прикладної лінгві-

стики  тощо. 

ФК 8. Здатність чітко й виразно вислов-

лювати думку, використовувати знання 

законів техніки мовлення: правильна пос-

тановка дихання, розвиток голосу, чітка 

та зрозуміла дикція, нормативна орфоепія. 

ФК 9. Володіння експресивними, емоцій-

ними, логічними засобами мови та здат-

ність спрямовувати їх для досягнення за-

планованого прагматичного результату. 

ФК 10. Здатність планувати, організовува-

ти, здійснювати і презентувати прикладне 

дослідження в галузі філології. 

ФК 11. Здатність ефективно й компетент-

но брати участь у різних формах наукової 

комунікації (конференції, круглі столи, 

дискусії, наукові публікації) в галузі філо-

логії. 

ФК 12. Здатність формувати нові знання, 

ідеї, концепції в галузі філології та лінгві-

стики. 

ПРЗ 3. Володіти всіма видами 
мовленнєвої діяльності (на базі 
достатнього обсягу лінгвістич-
них знань). 
ПРЗ 4. Володіти мовою як 
пізнавальним знаряддям коду-
вання та трансформації знань. 
ПРЗ 5. Оперувати основними 
поняттями та базовими катего-
ріями новітніх прикладних галу-
зей лінгвістики. 
ПРЗ 6. Зіставляти особливості 
протікання мовних процесів у 
континуальному вимірі. 
ПРЗ 10. Характеризувати теоре-
тичні та практичні аспекти кон-
кретної філологічної галузі. 
ПРУ 1. Доступно й аргументо-
вано пояснювати сутність конк-
ретних філологічних питань і 
власну точку зору на них як фа-
хівцям, так і широкому загалу. 
ПРУ 2. Дотримуватися правил 
академічної доброчесності. 
ПРУ 3. Обирати оптимальні до-
слідницькі підходи та методи 
для аналізу конкретного лінгвіс-
тичного матеріалу. 
ПРУ 4. Демонструвати знання та 
розуміння основного комплексу 
знань за навчальною програмою. 
ПРУ 5. Формулювати й обґрун-
товувати нові ідеї, концепції, те-
орії в конкретній філологічній 
галузі. 
ПРУ 6. Демонструвати належ-
ний рівень володіння держав-
ною та іноземною мовами для 
реалізації письмової та усної 
комунікації, зокрема в ситуаціях 
професійного й наукового спіл-
кування; презентувати результа-
ти своїх досліджень державною 
та іноземною мовами. 
ПРУ 11. Аналізувати, порівню-
вати і класифікувати різні на-
прямки і школи в лінгвістиці. 
ПРУ 12. Демонструвати поглиб-
лені знання з обраної філологіч-
ної спеціалізації.  
ПРУ 14. Планувати, організову-

Компаративна лінг-

вістика та лінгвофі-

лософія 
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вати, здійснювати і презентува-
ти прикладне дослідження в 
конкретній філологічній галузі. 
ПРУ 22. Здійснювати науковий 

аналіз мовного матеріалу, інтер-

претувати та структурувати його 

з урахуванням класичних і нові-

тніх методологічних принципів, 

формулювати узагальнення на 

основі самостійно опрацьованих 

даних. 
ЗК 1. Здатність спілкуватися державною 
мовою як усно, так і письмово.  
ЗК 2. Здатність бути критичним і самок-
ритичним. 
ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання 
та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми.  
ЗК5. Здатність працювати в команді та 
автономно.  
ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу. 
ЗК 9. Навички використання інформацій-
них і комунікаційних технологій. 
ЗК10. Здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації. 
ЗК 13. Здатність генерувати нові ідеї (кре-

ативність). 
ФК 4. Володіння методами наукового 
аналізу і структурування мовного матері-
алу з урахуванням класичних і новітніх 
методологічних принципів.  
ФК 7. Здатність вільно користуватися 
спеціальною термінологією в обраній га-
лузі філологічних досліджень.  
ФК  8. Здатність чітко й виразно вислов-
лювати думку, використовувати знання 
законів техніки мовлення: правильна пос-
тановка дихання, розвиток голосу, чітка 
та зрозуміла дикція, нормативна орфое-
пія. 
ФК 9. Володіння експресивними, емоцій-
ними, логічними засобами мови та здат-
ність спрямовувати їх для досягнення за-
планованого прагматичного результату. 
ФК 11. Здатність ефективно й компетент-
но брати участь у різних формах наукової 
комунікації (конференції, круглі столи, 
дискусії, наукові публікації) в галузі фі-
лології. 
 

ПРЗ 2. Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особисті-
сно та професійно значущі про-
блеми і пропонувати шляхи їх 
вирішення, аргументуючи влас-
ну точку зору. 
ПРЗ 3. Володіти всіма видами 
мовленнєвої діяльності (на базі 
достатнього обсягу лінгвістич-
них знань). 
ПРЗ 4. Володіти мовою як 
пізнавальним знаряддям коду-
вання та трансформації знань. 
ПРЗ 5. Оперувати основними 
поняттями та базовими катего-
ріями новітніх прикладних галу-
зей лінгвістики. 
ПРЗ 12. Ознайомитися з основа-
ми паблік рилейшнз, суттю та 
принципами PR-діяльності, осо-
бливістю та засобами роботи 
PR-спеціалістів із громадськіс-
тю, журналістами тощо. 
ПРУ 4. Демонструвати знання та 
розуміння основного комплексу 
знань за навчальною програмою. 
ПРУ 5. Формулювати й обґрун-
товувати нові ідеї, концепції, те-
орії в конкретній філологічній 
галузі. 
ПРУ 7. Застосовувати сучасні 
методики і технології, зокрема 
інформаційні, для успішного й 
ефективного здійснення профе-
сійної діяльності та забезпечен-
ня якості наукового дослідження 
в конкретній філологічній галу-
зі. 
ПРУ 8. Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особисті-
сно та професійно значущі про-
блеми і пропонувати шляхи їх 
вирішення, аргументуючи влас-
ну точку зору. 
ПРУ 21. Застосовувати PR-
технології у рекламному середо-
вищі. 

PR технології в си-

стемі комунікації 
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ПРУ 23. Володіти уміннями та 

навичками здійснювати мовлен-

нєву діяльність, зумовлену ко-

мунікативною метою та будува-

ти рекламну кампанію; вміти 

користуватися PR-технологіями 

(технологія впливу, технологія 

мовної агресії та ін.) в системі 

громадських відносин; типологі-

зувати основні канали та форми 

здійснення зв’язків із громад-

ськістю, створювати різні за су-

гестією PR-тексти. 

ПРК 1. Організовувати співпра-

цю та ефективно працювати в 

команді. 

ПРК 4. Уміти вести ділову ко-

мунікацію усно та письмово. 

ПРА 1. Вчитися упродовж життя 

і вдосконалювати з високим рів-

нем автономності здобуті під 

час навчання компетентності. 

 

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання 

та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК 12. Здатність проведення досліджень 

на належному рівні. 
ФК 1. Здатність вільно орієнтуватися в рі-
зних лінгвістичних напрямах і школах. 
ФК 6. Здатність професійно застосовувати 

поглиблені знання з обраної мовознавст-

ва, перекладознавства, прикладної лінгві-

стики  тощо. 

ФК 8. Здатність чітко й виразно вислов-

лювати думку, використовувати знання 

законів техніки мовлення: правильна пос-

тановка дихання, розвиток голосу, чітка 

та зрозуміла дикція, нормативна орфоепія. 

ФК 9. Володіння експресивними, емоцій-

ними, логічними засобами мови та здат-

ність спрямовувати їх для досягнення за-

планованого прагматичного результату. 

ФК 10. Здатність планувати, організовува-

ти, здійснювати і презентувати прикладне 

дослідження в галузі філології. 

ФК 11. Здатність ефективно й компетент-

но брати участь у різних формах наукової 

комунікації (конференції, круглі столи, 

дискусії, наукові публікації) в галузі філо-

ПРЗ 3. Володіти всіма видами 
мовленнєвої діяльності (на базі 
достатнього обсягу лінгвістич-
них знань). 
ПРЗ 4. Володіти мовою як 
пізнавальним знаряддям коду-
вання та трансформації знань. 
ПРЗ 5. Оперувати основними 
поняттями та базовими катего-
ріями новітніх прикладних галу-
зей лінгвістики. 
ПРЗ 6. Зіставляти особливості 
протікання мовних процесів у 
континуальному вимірі. 
ПРЗ 7. Володіти механізмами 
соціального впливу на розвиток 
мови. 
ПРЗ 10. Характеризувати теоре-
тичні та практичні аспекти кон-
кретної філологічної галузі. 
ПРЗ 11. Знати механізми перет-

ворення штучних мов на планові 

(природні). 
ПРУ 1. Доступно й аргументо-
вано пояснювати сутність конк-
ретних філологічних питань і 
власну точку зору на них як фа-
хівцям, так і широкому загалу. 
ПРУ 3. Обирати оптимальні до-
слідницькі підходи та методи 
для аналізу конкретного лінгвіс-
тичного матеріалу. 
ПРУ 4. Демонструвати знання та 

Інтеркультурна ко-

мунікація 
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логії. 

ФК 12. Здатність формувати нові знання, 

ідеї, концепції в галузі філології та лінгві-

стики. 

розуміння основного комплексу 
знань за навчальною програмою. 
ПРУ 5. Формулювати й обґрун-
товувати нові ідеї, концепції, те-
орії в конкретній філологічній 
галузі. 
ПРУ 7. Застосовувати сучасні 
методики і технології, зокрема 
інформаційні, для успішного й 
ефективного здійснення профе-
сійної діяльності та забезпечен-
ня якості наукового дослідження 
в конкретній філологічній галу-
зі. 
ПРУ 10. Застосовувати знання 
про експресивні, емоційні, логі-
чні засоби мови та техніку мов-
лення для досягнення заплано-
ваного прагматичного результа-
ту й організації успішної кому-
нікації. 
ПРУ 16. Здійснювати лінгвісти-
чне моделювання усного та пи-
семного мовлення. 
ПРК 1.Організовувати співпра-

цю та ефективно працювати в 

команді. 

ПРК 2. Розуміти значення куль-

тури як форми людського існу-

вання, цінувати різноманіття та 

мультикультурність світу і ке-

руватися у своїй діяльності су-

часними принципами толерант-

ності, діалогу і співробітництва. 

ЗК 2. Здатність бути критичним і самок-

ритичним. 

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання 

та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК 5. Здатність працювати в команді та 

автономно. 

ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 
ЗК 7.Цінування та повага різноманітності 
та мультикультурності.  
ЗК 9. Навички використання інформацій-

них і комунікаційних технологій. 

ЗК 12. Здатність проведення досліджень 

на належному рівні. 

ФК 6. Здатність професійно застосовувати 

поглиблені знання з обраної мовознавст-

ва, перекладознавства, прикладної лінгві-

стики  тощо. 
ФК 7. Здатність вільно користуватися 
спеціальною термінологією в обраній га-

ПРЗ 3. Володіти всіма видами 
мовленнєвої діяльності (на базі 
достатнього обсягу лінгвістич-
них знань). 
ПРЗ 4. Володіти мовою як 
пізнавальним знаряддям коду-
вання та трансформації знань. 
ПРУ 1. Доступно й аргументо-
вано пояснювати сутність конк-
ретних філологічних питань і 
власну точку зору на них як фа-
хівцям, так і широкому загалу. 
ПРУ 3. Обирати оптимальні до-
слідницькі підходи та методи 
для аналізу конкретного лінгвіс-
тичного матеріалу. 
ПРУ 4. Демонструвати знання та 
розуміння основного комплексу 
знань за навчальною програмою. 
ПРУ 6. Демонструвати належ-
ний рівень володіння держав-
ною та іноземною мовами для 
реалізації письмової та усної 
комунікації, зокрема в ситуаціях 

Прагматичні про-

блеми перекладу 

текстів іноземними 

мовами (англійська, 

німецька) 
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лузі філологічних досліджень.  
ФК 8. Здатність чітко й виразно вислов-
лювати думку, використовувати знання 
законів техніки мовлення: правильна пос-
тановка дихання, розвиток голосу, чітка 
та зрозуміла дикція, нормативна орфое-
пія. 
ФК 9. Володіння експресивними, емоцій-
ними, логічними засобами мови та здат-
ність спрямовувати їх для досягнення за-
планованого прагматичного результату. 
ФК 10. Здатність планувати, організовува-

ти, здійснювати і презентувати прикладне 

дослідження в галузі філології. 

професійного й наукового спіл-
кування; презентувати результа-
ти своїх досліджень державною 
та іноземною мовами. 
ПРУ 12. Демонструвати поглиб-
лені знання з обраної філологіч-
ної спеціалізації.  
ПРУ 17. Здійснювати переклад 
текстів із застосуванням транс-
формацій для досягнення його 
адекватності та комп’ютерних 
систем. 
ПРК 3. Надавати консультації з 

дотримання норм літературної 

мови та культури мови. 

ПРК 4. Уміти вести ділову ко-

мунікацію усно та письмово. 

6. Практична підготовка 

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 2. Здатність бути критичним і самок-

ритичним. 

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК 5.Здатність працювати в команді та ав-

тономно. 

ЗК 7.Цінування та повага різноманітності 

та мультикультурності. 

ЗК 8.Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 9.Навички використання інформацій-

них і комунікаційних технологій. 

ЗК 10.Здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації. 

ЗК 13. Здатність генерувати нові ідеї (кре-

ативність). 

ФК 1. Здатність вільно орієнтуватися в рі-

зних лінгвістичних напрямах і школах. 

ФК 4. Володіння методами наукового 

аналізу і структурування мовного матері-

алу з урахуванням класичних і новітніх 

методологічних принципів. 

ФК 5. Усвідомлення методологічного, ор-

ганізаційного та правового підґрунтя, не-

обхідного для здійснення фахової науко-

во-дослідницької роботи, її презентації 

науковій спільноті та захисту інтелектуа-

льної власності на її результати. 

ФК 8. Здатність чітко й виразно вислов-

лювати думку, використовувати знання 

законів техніки мовлення: правильна пос-

тановка дихання, розвиток голосу, чітка 

та зрозуміла дикція, нормативна орфоепія. 

ФК 10. Здатність планувати, організовува-

ПРЗ 1. Оцінювати власну навча-
льну та науково-професійну дія-
льність, будує і втілює ефектив-
ну стратегію саморозвитку та 
професійного самовдосконален-
ня. 
ПРЗ 2. Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особисті-
сно та професійно значущі про-
блеми і пропонувати шляхи їх 
вирішення, аргументуючи влас-
ну точку зору. 
ПРЗ 3. Володіти всіма видами 
мовленнєвої діяльності (на базі 
достатнього обсягу лінгвістич-
них знань). 
ПРЗ 4. Володіти мовою як 
пізнавальним знаряддям коду-
вання та трансформації знань. 
ПРЗ 5. Оперувати основними 
поняттями та базовими катего-
ріями новітніх прикладних галу-
зей лінгвістики. 
ПРЗ 6. Зіставляти особливості 
протікання мовних процесів у 
континуальному вимірі. 
ПРЗ 10. Характеризувати теоре-
тичні та практичні аспекти кон-
кретної філологічної галузі. 
ПРЗ 11. Знати механізми перет-
ворення штучних мов на планові 
(природні). 
ПРУ 1. Доступно й аргументо-
вано пояснювати сутність конк-
ретних філологічних питань і 
власну точку зору на них як фа-
хівцям, так і широкому загалу. 
ПРУ 2. Дотримуватися правил 
академічної доброчесності. 
ПРУ 3. Обирати оптимальні до-

Когнітивно-

аналітична практика 
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ти, здійснювати і презентувати прикладне 

дослідження в галузі філології. 
ФК 11. Здатність ефективно й компетент-
но брати участь у різних формах наукової 
комунікації (конференції, круглі столи, 
дискусії, наукові публікації) в галузі фі-
лології. 
 

слідницькі підходи та методи 
для аналізу конкретного лінгвіс-
тичного матеріалу. 
ПРУ 4. Демонструвати знання та 
розуміння основного комплек-
сузнань за навчальноюпрогра-
мою. 
ПРУ 5. Формулювати й обґрун-
товувати нові ідеї, концепції, те-
орії в конкретній філологічній 
галузі. 
ПРУ 6. Демонструвати належ-
ний рівень володіння держав-
ною та іноземною мовами для 
реалізації письмової та усної 
комунікації, зокрема в ситуаціях 
професійного й наукового спіл-
кування; презентувати результа-
ти своїх досліджень державною 
та іноземною мовами. 
ПРУ 7. Застосовувати сучасні 
методики і технології, зокрема 
інформаційні, для успішного й 
ефективного здійснення профе-
сійної діяльності та забезпечен-
ня якості наукового дослідження 
в конкретній філологічній галу-
зі. 
ПРУ 8. Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особисті-
сно та професійно значущі про-
блеми і пропонувати шляхи їх 
вирішення, аргументуючи влас-
ну точку зору. 
ПРУ 9. Знаходити оптимальні 
шляхи ефективної взаємодії у 
професійному колективі та з 
представниками інших профе-
сійних груп різного рівня. 
ПРУ 11. Аналізувати, порівню-
вати і класифікувати різні на-
прямки і школи в лінгвістиці. 
ПРУ 12.Демонструвати поглиб-
лені знання з обраної філологіч-
ної спеціалізації.  
ПРУ 15. Брати участь у вузькос-
пеціальних філологічних семі-
нарах, конференціях, наукових 
гуртках, дискусіях. 
ПРК 1.Організовувати співпра-

цю та ефективно працювати в 

команді. 

ПРК 2. Розуміти значення куль-

тури як форми людського існу-

вання, цінувати різноманіття та 

мультикультурність світу і ке-

руватися у своїй діяльності су-

часними принципами толерант-



22 

 

ності, діалогу і співробітництва. 

ПРК 3. Надавати консультації з 

дотримання норм літератур-

ноїмови та культури мови. 

ПРК 4.Уміти вести діловуко-

мунікаціюусно та письмово. 

ПРА 1. Вчитися упродовж життя 

і вдосконалювати з високим рів-

нем автономності здобуті під 

час навчання компетентності. 

ПРА 2. Створювати рівноправне 

і справедливе освітнє середови-

ще. 

ПРА 3. Аналізувати соціально та 

особистісно  значущі світоглядні 

проблеми, приймати рішення на  

основі  сформованих  ціннісних 

орієнтирів. 

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання 

та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК 5. Здатність працювати в команді та 

автономно. 
ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною 
мовою. 
ЗК 9. Навички використання інформацій-

них і комунікаційних технологій. 

ЗК 10. Здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації. 

ЗК 13. Здатність генерувати нові ідеї (кре-

ативність). 

ФК 6. Здатність професійно застосовувати 

поглиблені знання з обраної мовознавст-

ва, перекладознавства, прикладної лінгві-

стики  тощо. 

ФК 7. Здатність вільно користуватися 

спеціальною термінологією в обраній га-

лузі філологічних досліджень. 

ФК 8. Здатність чітко й виразно вислов-

лювати думку, використовувати знання 

законів техніки мовлення: правильна пос-

тановка дихання, розвиток голосу, чітка 

та зрозуміла дикція, нормативна орфоепія. 

ФК 9. Володіння експресивними, емоцій-

ними, логічними засобами мови та здат-

ність спрямовувати їх для досягнення за-

планованого прагматичного результату. 
ФК 11. Здатність ефективно й компетент-
но брати участь у різних формах наукової 
комунікації (конференції, круглі столи, 

ПРЗ 1. Оцінювати власну навча-
льну та науково-професійну дія-
льність, будує і втілює ефектив-
ну стратегію саморозвитку та 
професійного самовдосконален-
ня. 
ПРЗ 2. Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особисті-
сно та професійно значущі про-
блеми і пропонувати шляхи їх 
вирішення, аргументуючи влас-
ну точку зору. 
ПРЗ 3. Володіти всіма видами 
мовленнєвої діяльності (на базі 
достатнього обсягу лінгвістич-
них знань). 
ПРЗ 4. Володіти мовою як 
пізнавальним знаряддям коду-
вання та трансформації знань. 
ПРЗ 5. Оперувати основними 
поняттями та базовими катего-
ріями новітніх прикладних галу-
зей лінгвістики. 
ПРЗ 6. Зіставляти особливості 
протікання мовних процесів у 
континуальному вимірі. 
ПРЗ 10. Характеризувати теоре-
тичні та практичні аспекти кон-
кретної філологічної галузі. 
ПРЗ 11. Знати механізми перет-
ворення штучних мов на планові 
(природні). 
ПРУ 1. Доступно й аргументо-
вано пояснювати сутність конк-
ретних філологічних питань і 
власну точку зору на них як фа-
хівцям, так і широкому загалу. 
ПРУ 2. Дотримуватися правил 
академічної доброчесності. 

Виробнича практи-

ка 
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дискусії, наукові публікації) в галузі фі-
лології. 
 

ПРУ 3. Обирати оптимальні до-
слідницькі підходи та методи 
для аналізу конкретного лінгвіс-
тичного матеріалу. 
ПРУ 4. Демонструвати знання та 
розуміння основного комплек-
сузнань за навчальноюпрогра-
мою. 
ПРУ 5. Формулювати й обґрун-
товувати нові ідеї, концепції, те-
орії в конкретній філологічній 
галузі. 
ПРУ 6. Демонструвати належ-
ний рівень володіння держав-
ною та іноземною мовами для 
реалізації письмової та усної 
комунікації, зокрема в ситуаціях 
професійного й наукового спіл-
кування; презентувати результа-
ти своїх досліджень державною 
та іноземною мовами. 
ПРУ 7. Застосовувати сучасні 
методики і технології, зокрема 
інформаційні, для успішного й 
ефективного здійснення профе-
сійної діяльності та забезпечен-
ня якості наукового дослідження 
в конкретній філологічній галу-
зі. 
ПРУ 8. Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особисті-
сно та професійно значущі про-
блеми і пропонувати шляхи їх 
вирішення, аргументуючи влас-
ну точку зору. 
ПРУ 9. Знаходити оптимальні 
шляхи ефективної взаємодії у 
професійному колективі та з 
представниками інших профе-
сійних груп різного рівня. 
ПРУ 11. Аналізувати, порівню-
вати і класифікувати різні на-
прямки і школи в лінгвістиці. 
ПРУ 12.Демонструвати поглиб-
лені знання з обраної філологіч-
ної спеціалізації.  
ПРУ 15. Брати участь у вузькос-
пеціальних філологічних семі-
нарах, конференціях, наукових 
гуртках, дискусіях. 
ПРК 1.Організовувати співпра-

цю та ефективно працювати в 

команді. 

ПРК 2. Розуміти значення куль-

тури як форми людського існу-

вання, цінувати різноманіття та 

мультикультурність світу і ке-

руватися у своїй діяльності су-
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часними принципами толерант-

ності, діалогу і співробітництва. 

ПРК 3. Надавати консультації з 

дотримання норм літератур-

ноїмови та культури мови. 

ПРК 4.Уміти вести діловуко-

мунікаціюусно та письмово. 

ПРА 1. Вчитися упродовж життя 

і вдосконалювати з високим рів-

нем автономності здобуті під 

час навчання компетентності. 

ПРА 2. Створювати рівноправне 

і справедливе освітнє середови-

ще. 

ПРА 3. Аналізувати соціально та 

особистісно  значущі світоглядні 

проблеми, приймати рішення на  

основі  сформованих  ціннісних 

орієнтирів. 

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання 

та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 9. Навички використання інформацій-

них і комунікаційних технологій. 

ЗК 12. Здатність проведення досліджень 

на належному рівні. 

ФК 1. Здатність вільно орієнтуватися в рі-

зних лінгвістичних напрямах і школах. 
ФК 3. Здатність до критичного осмислен-
ня історичних надбань та новітніх досяг-
нень філологічної науки. 
ФК 4. Володіння методами наукового 

аналізу і структурування мовного матері-

алу з урахуванням класичних і новітніх 

методологічних принципів. 

ФК 5. Усвідомлення методологічного, ор-

ганізаційного та правового підґрунтя, не-

обхідного для здійснення фахової науко-

во-дослідницької роботи, її презентації 

науковій спільноті та захисту інтелектуа-

льної власності на її результати. 

ФК 7. Здатність вільно користуватися 

спеціальною термінологією в обраній га-

лузі філологічних досліджень. 
ФК 11. Здатність ефективно й компетент-
но брати участь у різних формах наукової 
комунікації (конференції, круглі столи, 
дискусії, наукові публікації) в галузі фі-
лології. 
 

ПРЗ 1. Оцінювати власну навча-
льну та науково-професійну дія-
льність, будує і втілює ефектив-
ну стратегію саморозвитку та 
професійного самовдосконален-
ня. 
ПРЗ 2. Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особисті-
сно та професійно значущі про-
блеми і пропонувати шляхи їх 
вирішення, аргументуючи влас-
ну точку зору. 
ПРЗ 3. Володіти всіма видами 
мовленнєвої діяльності (на базі 
достатнього обсягу лінгвістич-
них знань). 
ПРЗ 4. Володіти мовою як 
пізнавальним знаряддям коду-
вання та трансформації знань. 
ПРЗ 5. Оперувати основними 
поняттями та базовими катего-
ріями новітніх прикладних галу-
зей лінгвістики. 
ПРЗ 6. Зіставляти особливості 
протікання мовних процесів у 
континуальному вимірі. 
ПРЗ 10. Характеризувати теоре-
тичні та практичні аспекти кон-
кретної філологічної галузі. 
ПРЗ 11. Знати механізми перет-
ворення штучних мов на планові 
(природні). 
ПРУ 1. Доступно й аргументо-
вано пояснювати сутність конк-
ретних філологічних питань і 
власну точку зору на них як фа-
хівцям, так і широкому загалу. 
ПРУ 2. Дотримуватися правил 

Курсова робота 
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академічної доброчесності. 
ПРУ 3. Обирати оптимальні до-
слідницькі підходи та методи 
для аналізу конкретного лінгвіс-
тичного матеріалу. 
ПРУ 4. Демонструвати знання та 
розуміння основного комплек-
сузнань за навчальноюпрогра-
мою. 
ПРУ 5. Формулювати й обґрун-
товувати нові ідеї, концепції, те-
орії в конкретній філологічній 
галузі. 
ПРУ 6. Демонструвати належ-
ний рівень володіння держав-
ною та іноземною мовами для 
реалізації письмової та усної 
комунікації, зокрема в ситуаціях 
професійного й наукового спіл-
кування; презентувати результа-
ти своїх досліджень державною 
та іноземною мовами. 
ПРУ 7. Застосовувати сучасні 
методики і технології, зокрема 
інформаційні, для успішного й 
ефективного здійснення профе-
сійної діяльності та забезпечен-
ня якості наукового дослідження 
в конкретній філологічній галу-
зі. 
ПРУ 8. Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особисті-
сно та професійно значущі про-
блеми і пропонувати шляхи їх 
вирішення, аргументуючи влас-
ну точку зору. 
ПРУ 9. Знаходити оптимальні 
шляхи ефективної взаємодії у 
професійному колективі та з 
представниками інших профе-
сійних груп різного рівня. 
ПРУ 11. Аналізувати, порівню-
вати і класифікувати різні на-
прямки і школи в лінгвістиці. 
ПРУ 12.Демонструвати поглиб-
лені знання з обраної філологіч-
ної спеціалізації.  
ПРУ 15. Брати участь у вузькос-
пеціальних філологічних семі-
нарах, конференціях, наукових 
гуртках, дискусіях. 
ПРК 2. Розуміти значення куль-

тури як форми людського існу-

вання, цінувати різноманіття та 

мультикультурність світу і ке-

руватися у своїй діяльності су-

часними принципами толерант-

ності, діалогу і співробітництва. 



26 

 

ПРК 3. Надавати консультації з 

дотримання норм літератур-

ноїмови та культури мови. 

ПРК 4.Уміти вести діловуко-

мунікаціюусно та письмово. 

ПРА 1. Вчитися упродовж життя 

і вдосконалювати з високим рів-

нем автономності здобуті під 

час навчання компетентності. 

ПРА 3. Аналізувати соціально та 

особистісно  значущі світоглядні 

проблеми, приймати рішення на  

основі  сформованих  ціннісних 

орієнтирів. 
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