


Загальні положення: 

Код та 

найменування 

спеціальності 

035 Філологія 

Рівень вищої 

освіти 
Другий (магістерський) рівень 

Перелік 
спеціалізацій та 
освітніх програм 

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) 
035.04.03 Переклад 

Загальний 

обсяг у 

кредитах ЄКТС 

та строк 

навчання 

Обсяг освітньо-професійної програми магістра

 філології становить 90 кредитів ЄКТС. 

Мінімум 35% обсягу освітньої програми спрямовано на 

забезпечення загальних та спеціальних

 (фахових) компетентностей  за спеціальністю. 

Професійні 

стандарти 

- Стандарт вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» для 

другого (магістерського)  рівня вищої освіти затверджено 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 р. 

№ 871 

Перелік основних компетентностей 

Інтегральна 

компетентність 

(ІК) 

ІК1. Здатність розв’язувати складні задачі , комплексні 

теоретичні та практичні завдання і проблеми під час 

професійної діяльності у галузі перекладу, або у процесі 

навчання, що передбачає проведення лінгвістичних і/або 

перекладознавчих досліджень та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

1) ЗК1. Розуміння та власне осмислення основних світоглядних 

концепцій і принципів у навчанні і професійній діяльності 

2) ЗК2. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу 

3) ЗК3. Екологічність мислення та соціальна відповідальність 

4) ЗК4. Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію 

з різних джерел, проведення досліджень на належному рівні 

5) ЗК5. Здатність зосереджуватись на якості та результаті при 

виконанні завдань 

6) ЗК6. Навички використання інформаційних та 

комунікативних технологій 

7) ЗК7. Здатність визначати, формулювати і вирішувати 

проблеми 

8) ЗК8. Здатність спілкуватися рідною та іноземною (ними) 

мовою (мовами) 

9) ЗК9. Навички міжособистісної взаємодії, здатність 

спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

10) ЗК10.Уміння працювати автономно та в команді 

11) ЗК11. Здатність планувати та управляти власним часом 

ЗК12. Уміння дотримуватись норм здорового способу життя 



та впроваджувати їх у особистій та професійній діяльності. 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

(ФК) 

1) ФК1. Володіння основними поняттями перекладознавства 

як міждисциплінарної галузі знань; розуміння істотних рис 

перекладу як виду комунікативної діяльності у різних її 

типах; знання історичних особливостей перекладацького 

процесу, еволюції принципів та прийомів перекладу; 

поглиблені знання принципів та методів української школи 

перекладу у їхній історичній динаміці 

2) ФК2. Володіння основними поняттями, концепціями та 

терміносистемою зіставної лінгвокультурології 

використання цих знань при випрацюванні стратегії 

перекладу; вміння застосовувати контрастивний аналіз 

3) ФК3. Поглиблені знання про методологічні основи та 

підходи до викладання перекладу; володіння основами 

ораторського мистецтва та навичками риторичної 

майстерності; розуміння особливостей сприйняття 

інформації аудиторією; знання основних вимог до побудови 

лекцій, стилю і способу викладу матеріалу 

4) ФК4. Поглиблені знання основ методики та системи 

навчання іноземних мов, методи, прийоми, форми і засоби 

формування іншомовної комунікативної компетенції 

(лінгвістичної, прагматичної, соціокультурної, навчально-

стратегічної) та уміння творчо застосовувати їх на практиці 

5) ФК5. Знання сучасних загальних теорій перекладу, що 

визначають стратегії перекладу та розглядаються із двох 

головних позицій: жанри перекладної літератури і жанрово-

інформаційна домінанта оригінальних текстів, що визначає 

методи перекладу; уміння розрізняти типи текстів і види їх 

перекладу 

6) ФК6. 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 

7) ФК7. Практичні навички перекладацької діяльності в 

різних галузях народного господарства, науки, культури 

8) ФК8. 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 

9) 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 

10) ФК10. 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. 

Орієнтовний 

перелік 

професійних 

кваліфікацій, 

які планується 

надавати 

*Класифікатор професій ДК 003:2010: 

2310.2 Асистент, викладач вищого навчального закладу 

2320 Викладач професійно-технічного навчального закладу, 

викладач професійного навчально-виховного закладу, вчитель 

середнього навчально-виховного закладу 

2351.1 Молодший науковий співробітник (методи навчання), 

науковий співробітник (методи навчання), науковий 

співробітник-консультант (методи навчання) 

2351.2 Викладач (методи навчання) 

2444.1 Молодший науковий співробітник (філологія, 

лінгвістика та переклади), науковий співробітник (філологія, 

лінгвістика та переклади), науковий співробітник-консультант 

(філологія, лінгвістика та переклади), філолог-дослідник 

2444.2 Філолог, лінгвіст, перекладач, перекладач технічної 

літератури, редактор-перекладач, гід-перекладач 

Вимоги до 

рівня осіб, які 

можуть 

розпочати 

навчання 

-  на базі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

- на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». 

 

Порядок 

оцінювання 

результатів 

навчання 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

магістерської роботи з теорії та практики перекладу 

Магістерської роботи спрямована на розв’язання 

спеціалізованої задачі та/або практичної проблеми в галузі 

перекладу, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 

умов і вимог. 

Перевірка на плагіат та відповідність вимогам щодо 

написання магістерської роботи з теорії та практики 

перекладу. Оприлюднення на офіційному сайті інституту. 

 

 




