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Профіль освітньої програми зі спеціальності 035 «Філологія»  

(за спеціалізацією 035.041 «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська») 
1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Київський національний торговельно-економічний 

університет 

Вінницький торговельно-економічний інститут  

Кафедра іноземної філології та перекладу 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти «магістр» 

Спеціальність «Філологія» 

Спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська» 
Офіційна назва освітньої 

програми 
«Германські мови та літератури (переклад включно),  

перша – англійська» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 
Диплом одиничний 

90 кредитів ЄКТС 
Наявність акредитації Акредитована, Акредитаційна комісія України до 01.07.2021 

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, , 

EQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Освітній ступінь бакалавра 
Мова(и) викладання Українська / англійська 

Термін дії освітньої 

програми 
До 01.07.2021 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://www.vtei.com.ua/index.php/ua/homepage/publichna-

informatsiia?layout=edit&id=2082 

2 - Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми, що передбачає 

проведення досліджень та здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 

умов і вимог, у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і 

оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної 

комунікації різними мовами. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки 

Спеціальність 035 «Філологія» 

Спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська» 

Обов’язкові компоненти ОП – 50%, вибіркові – 26,7%, 

виробнича (переддипломна практика) – 13,3%, підготовка 

випускної кваліфікаційної роботи та атестація – 10% 
Орієнтація освітньої 

програми 

 

 

Освітньо-професійна. 

Має прикладну орієнтацію. Програма пропонує 

комплексний підхід до формування загальних та 

професійних (лінгвістичних, трансференційних та 

трансляторіальних) компетентностей філолога-

перекладача.  

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна вища освіта за спеціальністю 035 «Філологія» 

спеціалізацією «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська».  

Ключові слова: філологія, філолог, перекладач, 

лінгвістичні одиниці, міжкультурна комунікація в усній і 
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письмовій формі, жанрово-стильові різновиди текстів, 

стратегії і тактики філологічних досліджень. 

Особливості програми Програма спрямована на професійну мовознавчу та 

перекладацьку діяльність.  

Орієнтована на системне осмислення сучасних наукових 

теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять 

філології, акцентує на інтегративності перекладознавчої 

галузі та спрямовує на оволодіння комплексними знаннями 

та навичками, необхідними для успішної професійної та 

наукової діяльності. 

Після успішного завершення програми здобувачі вищої 

освіти здатні вільно володіти двома іноземними 

(англійською, німецькою) мовами та використовувати їх 

для розв’язання типових професійних завдань у різних 

сферах соціальної діяльності. Програма формує 

методологічну грамотність для поглибленої самостійної 

дослідної роботи у галузі перекладознавства та 

лінгвістики. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники-магістри спеціальності 035 «Філологія»  

підготовлені до роботи за видами економічної діяльності, 

визначеними Національним класифікатором України 

«Класифікатор професій ДК 003:2010», зокрема: 

2444 Професіонали в галузі філології, лінгвістики та 

перекладів, 

2444.1 Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, 

переклади),  

2444.2 Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі): 

2310.2 Викладач вищого навчального закладу; 

2444.1 Молодший науковий співробітник (філологія, 

лінгвістика та переклади); 

2444.1 Науковий співробітник (філологія, лінгвістика та 

переклади);  

2444.1 Науковий співробітник-консультант (філологія, 

лінгвістика та переклади); 

2444.1 Філолог-дослідник;  

2444.2 Гідперекладач; 

2444.2 Лінгвіст; 

2444.2 Перекладач;  

2444.2 Перекладач технічної літератури; 

2444.2 Редактор-перекладач;  

2444.2 Філолог. 

2451.1 Літературознавець 

2451.2 інокореспондент 

2453.1 Редактор 

24595  Референт 

Магістр за спеціальністю «Філологія» спеціалізацією 

«Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська» може працювати в науковій, 

літературно-видавничій, освітній галузях; у друкованих та 

електронних засобах масової інформації, PR-технологіях, у 

різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного 

спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах 
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тощо. 

Подальше навчання Навчання за програмою третього рівня вищої освіти, 

циклу НРК України – 9 рівень, FQ-EHEA – 8 рівень.  

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Аудиторна та самостійна робота побудована на принципах 

студентоцентрованого,  проблемно-орієнтованого навчання 

з елементами дистанційного та змішаного навчання, 

використанням прийомів перевернутого навчання, а також 

навчання через челенджі та сторітелінг. Виконання 

індивідуалізованої самостійної роботи спрямоване на 

особистісне та професійне зростання. Проходження 

переддипломної практики, написання випускної 

кваліфікаційної роботи.  

Оцінювання Письмові екзамени, презентації індивідуальної роботи, 

поточний і підсумковий контроль, захист випускних 

кваліфікаційних робіт. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі 

лінгвістики, літературознавства, перекладу в процесі 

професійної діяльності або навчання, що передбачає 

проведення досліджень  та характеризується 

невизначеністю умов і вимог 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

 

ЗК 1.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. 

ЗК 2. Здатність бути критичним і самокритичним. 

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. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 8. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК 11. Здатність проведення досліджень на належному 

рівні. 

ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 
 

ФК 1. Здатність вільно орієнтуватися в різних 

лінгвістичних напрямах і школах. 

ФК 2. Здатність осмислювати літературу як 

полісистему, розуміти еволюційний шлях розвитку 

вітчизняного і світового літературознавства. 

ФК 3. Здатність критично осмислювати історичні 

надбання та новітні досягнення філологічної науки. 

ФК. 4. Здатність здійснювати науковий аналіз і 

структурування мовного / мовленнєвого й літературного 

матеріалу з урахуванням класичних і новітніх 

методологічних принципів 

ФК 5. Усвідомлення методологічного, організаційного та 
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правового підґрунтя, необхідного для досліджень у галузі 

філології, презентації їх результатів професійній спільноті 

та захисту інтелектуальної власності на результати 

досліджень та інновацій. 

ФК 6. Здатність застосовувати поглиблені знання зі 

філологічної спеціалізації для вирішення професійних 

завдань. 

ФК 7. Здатність вільно користуватися спеціальною 

термінологією в обраній галузі філологічних досліджень. 

ФК 8. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, 

логічних засобів мови для досягнення запланованого 

прагматичного результату. 

ФК 9. Здатність використовувати сучасні комунікативні 

та перекладацькі стратегії для забезпечення ефективної 

міжкультурної комунікації.  

7 - Програмні результати навчання 

  

ПРН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-

професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну 

стратегію саморозвитку та професійного 

самовдосконалення. 

ПРН 2. Упевнено володіти державною та іноземною 

мовами для реалізації письмової та усної комунікації, 

зокрема в ситуаціях професійного й наукового 

спілкування; презентувати результати досліджень 

державною та іноземною мовами. 

ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, 

зокрема інформаційні, для успішного й ефективного 

здійснення професійної діяльності та забезпечення якості 

дослідження в конкретній філологічній галузі. 

ПРН 4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, 

особистісно та професійно значущі проблеми і 

пропонувати шляхи їх вирішення у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує застосування 

нових підходів та прогнозування. 

ПРН 5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної 

взаємодії у професійному колективі та з представниками 

інших професійних груп різного рівня. 

ПРН 6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, 

логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення 

запланованого прагматичного результату й організації 

успішної комунікації. 

ПРН 7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні 

напрями і школи в лінгвістиці. 

ПРР 8. Оцінювати історичні надбання та новітні 

досягнення літературознавства. 

ПРН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, 

категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні 

аспекти обраної філологічної спеціалізації. 

ПРН 10. Збирати й систематизувати мовні, літературні 

факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і 

жанрів. 

ПРН 11. Здійснювати науковий аналіз мовного, 

мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати 
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та структурувати його з урахуванням доцільних 

методологічних принципів, формулювати узагальнення 

на основі самостійно опрацьованих даних. 

ПРН 12. Дотримуватися правил академічної доброчесності. 

ПРН 13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність 

конкретних філологічних питань, власну точку зору на 

них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому 

загалу, зокрема особам, які навчаються. 

ПРН 14. Створювати, аналізувати й редагувати тексти 

різних стилів та жанрів. 

ПРН 15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й 

методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи 

літературного матеріалу. 

ПРН 16. Використовувати спеціалізовані концептуальні 

знання з мовознавства для розв’язання складних задач і 

проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, 

часто в умовах неповної/недостатньої інформації та 

суперечливих вимог. 

ПРН 17. Планувати, організовувати, здійснювати і 

презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в 

конкретній філологічній галузі. 

ПРН 18. Обирати стратегії перекладу та 

функціональної перспективи висловлювання, 

здійснювати конфігурацію пам’яті та гнучкість 

перемикання з одного мовного коду на інший, 

здійснювати опір інтерференції. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Робоча група: науково-педагогічні працівники, здобувач 

вищої освіти, стейкхолдери. 

Науково-педагогічний склад, залучений до реалізації 

освітньої складової освітньої програми є працівниками 

Вінницького торговельно-економічного інституту 

КНТЕУ, мають вчене звання та/або науковий ступінь, 

проходять підвищення кваліфікації раз на п’ять років. 
Матеріально-технічне 
забезпечення 

Використання комп’ютерних та спеціалізованих 

аудиторій ВТЕІ КНТЕУ 
Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

Використання Системи управління навчанням MOODLE 

ВТЕІ КНТЕУ та авторських розробок науково-

педагогічних працівників 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 
- 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Ерасмус+, КА 2 – “WeCan”, «Допомога в інтеграції 

новоприбулим жінкам – переселенкам через 

підприємництво», 2019-1-SE01-KA204-060421- 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

- 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП 
Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1 Перша іноземна мова (англійська) 9 Екзамен 

ОК 2 Методологія і організація наукових 

досліджень 

6 Екзамен 

ОК 3 Сучасні лінгвістичні теорії 6 Екзамен 

ОК 4 Інтерпретація художнього тексту 6 Екзамен 

ОК 5 Друга іноземна мова (німецька) і переклад 6 Екзамен 

ОК 6 Жанрові теорії перекладу 6 Екзамен 

ОК 7 Проблеми міжкультурної комунікації і 

переклад 

6 

 

Екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 45   

2. Вибіркові компоненти ОП 

ВК 1 Вибіркова компонента 6 Екзамен 

ВК 2 Вибіркова компонента 6 Екзамен 

ВК 3 Вибіркова компонента 6 Екзамен 

ВК 4 Вибіркова компонента 6 Екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонент 24   

3. Практична підготовка  

Виробнича (переддипломна) практика 9 залік 

4. Атестація  

Підготовка кваліфікаційної роботи та захист 12 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90  

 



 

2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 6.  Жанрові теорії 

перекладу 

 

ОК 1. Перша іноземна мова 

(англійська) 

ОК 2. Методологія і організація 

наукових досліджень 
 
 

ОК 1. Перша іноземна мова 

(англійська) 
ОК 7. Проблеми міжкультурної 

комунікації і переклад 

ОК 3. Сучасні лінгвістичні 

теорії  

ВК 1 

ОК 4. Інтерпретація 

художнього тексту 

ОК 5. Друга іноземна мова 

(німецька) і переклад 

Підготовка кваліфікаційної роботи 

та захист 

ВК 2 

Виробнича (переддипломна) 

практика 

 

ВК 3 

ВК 4 

I курс  

1 семестр 

I курс  

2 семестр 
ІI курс  

3 семестр 
ІI курс  

4 семестр 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 035 

«Філологія» спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська» проводиться у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу встановленого 

зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: 

ступінь вищої освіти магістр спеціальність «Філологія» спеціалізація 

«Германські мови та літератури (переклад включно) перша – англійська». 

Кваліфікаційна робота спрямована на розв’язання спеціалізованої 

задачі та/або практичної проблеми в галузі філології, що передбачає 

проведення дослідження та здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічний плагіат, 

фабрикації та/або фальсифікації.  

Кваліфікаційна робота розміщується в репозитарії закладу вищої 

освіти. 
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми 

 

 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

Інтегральна 

компетентність +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

ЗК 1  + +     

ЗК 2 + + + + + + + 

ЗК 3  + +     

ЗК 4 + + + + + + + 

ЗК 5 + +   +   

ЗК 6 +    +   

ЗК 7  + + +  + + 

ЗК 8 + +   +  + 

ЗК 9      + + 

ЗК 10 +    +  + 

ЗК 11  + + +   + 

ЗК 12  + +     

ФК 1   +     

ФК 2    +  +  

ФК 3   + +  +  

ФК 4 + +  + + + + 

ФК 5  +      

ФК 6  + + +  + + 

ФК 7  + + +  + + 

ФК 8 +   + + + + 

ФК 9 +    + + + 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 

 

 

 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

ПРН 1 + + + + + + + 

ПРН 2 + + + + + + + 

ПРН 3 + + + + + + + 

ПРН 4  + + + + + + + 

ПРН 5  + + +  + + 

ПРН 6 + + +  + + + 

ПРН 7  + + +  + + 

ПРН 8  +  +  +  

ПРН 9  + + +    

ПРН 10 + + + + + + + 

ПРН 11  + + +  + + 

ПРН 12 + + + + +  + 

ПРН 13  + + +  +  

ПРН 14 + + +  +  + 

ПРН 15  + + +    

ПРН 16   + +  + + 

ПРН 17  + + +  + + 

ПРН 18 +    + + + 

 


