Загальні положення:
Код та
найменування
спеціальності
Рівень вищої
освіти
Перелік
спеціалізацій та
освітніх програм
Загальний
обсяг у
кредитах ЄКТС
та строк
навчання

Професійні
стандарти

Інтегральна
компетентність
(ІК)

Загальні
компетентності
(ЗК)

035 Філологія
Перший (бакалаврський) рівень
035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
035.04.03 Переклад
- на базі повної загальної середньої освіти становить 240
кредитів ЄКТС;
- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої
освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС,
отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки
молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), обсягом не
більше ніж 120 кредитів ЄКТС.
- на базі ступенів «бакалавр», «магістр» або ОКР «спеціаліст»
заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати
кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої
програми, обсягом не більше ніж 120 кредитів ЄКТС.
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано
на забезпечення загальних та спеціальних (фахових)
компетентностей за спеціальністю,
визначених цим
стандартом вищої освіти.
- Стандарт вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» для
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджено
Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 р.
№ 869
Перелік основних компетентностей
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики,
літературознавства, фольклористики, перекладу) в процесі
професійної діяльності або навчання, що передбачає
застосування теорій та методів філологічної науки і
характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
ЗК1. Здатність спілкуватися рідною державною мовою як
усно, так і письмово.
ЗК2. Здатність бути критичним і самокритичним. Розуміння
та власне осмислення основних світоглядних концепцій і
принципів у навчанні і професійній діяльності
ЗК3.
Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК4.
Здатність визначати, формулювати і вирішувати
проблеми.
ЗК5. Здатність працювати в команді та автономно.

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземними мовами як усно, так
і письмово.
ЗК7. Екологічність мислення та соціальна відповідальність
Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК9. Вміння використовувати інформаційні і комунікаційні
технології.
ЗК10.
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК11.
Навички міжособистісної взаємодії. Здатність
спілкуватися з представниками інших професійних груп
різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів
економічної діяльності).
ЗК12.
Здатність проведення досліджень на належному
рівні. Здатність зосереджуватись на якості та результаті при
виконанні завдань.
ЗК 13. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Спеціальні
(фахові)
компетентності
(ФК)

ФК1.
Здатність вільно орієнтуватися в різних
лінгвістичних напрямах і школах. Володіти системою
лінгвістичних знань, що включає в себе знання основних
явищ на всіх рівнях мови і її функціональних різновидів.
ФК2. Здатність здійснювати іншомовну комунікативну
діяльність з основної іноземної мови; другої іноземної мови
для реалізації професійних завдань і особистісних намірів.
ФК3. Володіння основними поняттями, концепціями та
терміносистемою
зіставної
лінгвокультурології
використання цих знань при випрацювані стратегії
перекладу; вміння застосовувати контрастивний аналіз.
ФК4.
Здатність до критичного осмислення історичних
надбань та новітніх досягнень філологічної науки. Знання
сучасних загальних теорій перекладу, що визначають
стратегії перекладу та розглядаються із двох головних
позицій: жанри перекладної літератури і жанровоінформаційна домінанта оригінальних текстів, що визначає
методи перекладу; уміння розрізняти типи текстів і види їх
перекладу.
ФК5.
Володіння методами наукового аналізу і
структурування мовного й літературного матеріалу з
урахуванням класичних і новітніх методологічних
принципів. Володіння методами і прийомами дослідження
мов та здатність застосовувати їх у лінгвістичних і
перекладознавчих
дослідженнях;
вміння
проводити
лінгвостилістичний
та
перекладознавчий
аналіз
різножанрових текстів (оригіналів і перекладів); знання
базової
термінології
перекладознавства,
правил
бібліографічного опису; володіння навичками академічного

письма.
ФК6.
Володіти конвенціями мовного спілкування в
іншомовному
соціумі,
правилами
й
традиціями
міжкультурного спілкування з носіями досліджуваної мови.
ФК7.
Здатність професійно застосовувати поглиблені
знання з обраної філологічної спеціалізації. Володіння
іноземною мовою (англійською та німецькою) на рівні С2 за
шкалою Ради Європи як предметом і засобом навчання
студентів міжкультурного діалогу у майбутній діяльності
викладача іноземної мови і перекладу. Практичні навички
перекладацької діяльності в різних галузях народного
господарства, науки, культури.
Здатність
вільно
користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі
філологічних досліджень.
ФК8. Поглиблені знання основ методики та системи
навчання іноземних мов, методи, прийоми, форми і засоби
формування
іншомовної комунікативної компетенції
(лінгвістичної, прагматичної, соціокультурної, навчальностратегічної) та уміння творчо застосовувати їх на практиці.
ФК9.
Здатність
виконувати
адекватний
переклад
різностильових текстів високого рівня складності; вміння
здійснювати перекладацький аналіз тексту, ідентифікувати
контекстуальні значення мовних одиниць, застосовувати
лексико-граматичні трансформації; знання правил перекладу
кліше, реалій, фразеологічних одиниць, суспільно-політичної
термінології.
ФК10. Розуміння специфіки психолінгвістичних процесів в
усному перекладі; володіння механізмом запам’ятовування
відповідно до типу усного перекладу; володіння механізмом
перемикання з однієї мови на іншу та здатність виконувати
перекладацькі операції та дії у високому темпі.
ФК11.
Здатність планувати, організовувати, здійснювати
і презентувати прикладне дослідження в галузі філології.
ФК12.
Здатність самостійно опановувати нові знання,
критично оцінювати набутий досвід з позицій останніх
досягнень філологічної науки та соціальної практики.
ФК13. Володіти теорією виховання й навчання, сучасними
підходами в навчанні іноземним мовам, що забезпечують в
учнів розвиток мовних, інтелектуальних і пізнавальних
здатностей, ціннісних орієнтацій, готовність до участі в
діалозі культур.
ФК14.
Здатність
до
професійного
удосконалення,
підвищення кваліфікації.

Орієнтовний
перелік
професійних
кваліфікацій,
які планується
надавати

Вимоги до
рівня осіб, які
можуть
розпочати
навчання
Порядок
оцінювання
результатів
навчання

*Класифікатор професій ДК 003:2010:
232 Викладач середнього навчального закладу
2320 Викладач професійно-технічного навчального закладу,
викладач професійного навчально-виховного закладу, вчитель
середнього навчально-виховного закладу
2351.2 Викладач (методи навчання)
234 Вчитель спеціалізованого навчального закладу
2444.2 Філолог, лінгвіст, перекладач, перекладач технічної
літератури, редактор-перекладач, гід-перекладач
2310.2 Асистент, викладач вищого навчального закладу
- на базі повної загальної середньої освіти;
на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)
на базі освітньо-професійного ступеня фаховий
молодший бакалавр
Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі
атестаційного екзамену.
Атестаційний екзамен
має забезпечити
оцінювання
досягнення результатів навчання, визначених освітньою
програмою.

