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ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
освітньо-професійної програми
Галузь знань
Спеціальність
Спеціалізація
Рівень вищої освіти
Ступінь
Професійна кваліфікація

03 Гуманітарні науки
035 Філологія
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно),
перша - англійська
Перший (бакалаврський)
бакалавр
КП 2444 Професіонали в галузі філології, лінгвістики та
перекладу
КП 2444.1 Молодший науковий співробітник (філологія,
лінгвістика та переклади)
КП 2444.1 ЗКППТР 23667 Наукові співробітники (філологія,
лінгвістика, переклади)
КП 2444.2 Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні
перекладачі
КП 2444.2 ЗКППТР 24316 Вип. ДКХП 1 Перекладач
КП 2444.2 ЗКППТР 24325 Перекладач технічної літератури
КП 2320 ЗКППТР 24420 Викладач професійного навчальновиховного закладу
КП 2320 ЗКППТР 25157 Вчитель середнього навчальновиховного закладу

РОЗРОБЛЕНО
Робочою групою освітньо-професійної програми
Гарант освітньо-професійної програми
_____________ ______ Т.І. Домброван
"_____" ______________ 2021 р.

ПОГОДЖЕНО
Проректор з науково-педагогічної та
виховної роботи
____________________ С.А. Нестеренко
"____" ______________ 2021 р.
ПОГОДЖЕНО
Проректор з науково-педагогічної роботи
та інформаційних технологій
____________________ Ю.М. Свінарьов
"____" ______________ 2021 р.
ПОГОДЖЕНО
Начальник центру із забезпечення
якості вищої освіти
______________________ Л.М. Перпері
"____" ______________ 2021р.
2

І - Преамбула
Освітньо-професійна програма зі спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.041 «Германські мови
та літератури (переклад включно), перша - англійська» розроблена робочою групою за першим
(бакалаврським) рівнем кафедри англійської філології та перекладу Українсько-німецького навчальнонаукового інституту на основі стандарту вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України № 869 від 20 червня 2019 року.
ВНЕСЕНО
Українсько-німецьким навчально-науковим інститутом
В розробці освітньо-професійної програми брали участь здобувачі вищої освіти за першим
бакалаврським рівнем зі спеціальності 035 «Філологія» – Федоренко Наталія Андріївна (2019 р.
вступу), Павленко Антон Вадимович (2018 р. вступу).
ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів:
Назва організації,
підприємства
тощо

Посада, наукова ступінь та вчене
звання,

ПІБ

Підпис

Дата

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково відтворена, тиражована та
розповсюджена без дозволу ОНПУ.
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1. ВСТУП
Відповідно до ст. 1 "Основні терміни та їх визначення" Закону України "Про вищу
освіту", освітньо-професійна програма – «єдиний комплекс освітніх компонентів
(навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо),
спрямованих на досягнення передбачених такою програмою результатів навчання, що дає
право на отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної (професійних)
кваліфікації (кваліфікацій)» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text).
Освітня програма містить: перелік освітніх компонентів; їх логічну послідовність;
вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою; кількість
кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані програмні
результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти.
Освітня програма використовується під час:
– розроблення навчального плану, робочих програм навчальних дисциплін і програм
практик;
– розроблення засобів оцінювання (ідентифікація компетентностей та вимірювання
результатів навчання) якості вищої освіти;
– внутрішнього і зовнішнього контролю якості підготовки здобувачів;
– атестації здобувачів;
– акредитації освітньої програми, інспектування освітньої діяльності за спеціальністю
(спеціалізації за наявності);
– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;
– професійної орієнтації здобувачів спеціальності.
Освітня програма враховує вимоги Закону України "Про вищу освіту", Національної
рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада
2011 р. № 1341 (у редакції від 25.06.2019) і встановлює: обсяг та термін навчання бакалаврів;
загальні компетентності; спеціальні компетентності; програмні результати навчання; перелік та
обсяг освітніх компонентів для опанування компетентностей освітньої програми.
Користувачі освітньої програми:
- здобувачі вищої освіти, які навчаються в ОНПУ;
- науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку бакалаврів зі спеціальності
035 «Філологія» за спеціалізацією 035.041 «Германські мови та літератури (переклад
включно), перша - англійська»;
-екзаменаційна комісія спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.041 «Германські
мови та літератури (переклад включно), перша - англійська»;
- Приймальна комісія ОНПУ.
Освітня програма поширюється на випускову кафедру англійської філології та
перекладу для підготовки здобувачів зі спеціальності 035 «Філологія» Українсько-німецького
навчально-наукового інституту та на кафедри ОНПУ, які беруть участь у підготовці фахівців
ступеня бакалавра спеціальності 035 Філологія.
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2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів та рекомендацій:
2.1 Закон України «Про вищу освіту».http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
2.2 Закон України «Про освіту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
2.3 Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України
від
23
листопада
2011
р.
№
1341
(у
редакції
від
02.07.2020р.).
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
2.4 Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 "Про затвердження
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти" https://www.kmu.gov.ua/npas/248149695
2.5 Стандарт вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» галузі знань 03
«Гуманітарні науки» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Наказ МОН України №
869
від
20.06.2019.
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-bakalavr.pdf
2.6 Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2016 р. № 600 (у редакції
наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.2019 р. № 1254) «Про внесення змін до
методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти». http://edumns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf.
2.7. Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 003:2010",
затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. (редакція від 01.03.2015 р.).
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10/ed20150301
2.8. Постанова КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права
на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року. https://www.kmu.gov.ua/npas/248409199
2.9 A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles. Including Programme
Competences and Programme Learning Outcomes. / Lokhoff, J.; Wagenaar, R. Bilbao, Groningen,
The
Hague
:
Nuffic
/
TUNING
Association,
2010.
96
p.
https://www.rug.nl/research/portal/files/87932375/A_Guide_to_Formulating_DPP_EN.pdf
2.10. Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ. Введено в дію наказом
ректора від 03 жовтня 2019 р. № 34. https://opu.ua/document/2492
2.11.Процедура з розроблення освітніх програм. Введено в дію наказом ректора ОНПУ
від 6 березня 2020 р. https://opu.ua/document/3355.
2.12 Положення про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів.
Введено в дію наказом ректора від 6 березня 2020 р. № 24. https://opu.ua/document/3354
2.13. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та
освітньої діяльності Одеського національного політехнічного університету. Введено в дію
наказом ректора від 31 жовтня 2019 р. № 54. https://opu.ua/document/2545
2.14. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова
редакція). Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37. https://opu.ua/document/2501
2.15. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження
Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності"
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» від 29.12.2004 N 336 {Із
змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики N 621 (v0621739-13)
від
25.09.2013,
N
951
(v0951739-15)
від
22.09.2015}
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04#Text
5

3. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ БАКАЛАВРА
Одеський національний політехнічний університет

Навчальний
заклад
Рівень
вищої
освіти
Ступінь,
що
присуджується
Назва галузі знань
Назва
спеціальності
Назва спеціалізації
Акредитуюча
інституція
Наявність
акредитації
Документ
про
вищу освіту, що
видається
випускникам
Передумови
Обсяг
кредитів
ЄКТС, необхідний
для здобуття освіти

Перший (бакалаврський)
Бакалавр
03 Гуманітарні науки
035 Філологія
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
акредитується вперше
Диплом бакалавра

Наявність повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого
бакалавра
Обсяг освітньої програми на основі повної загальної середньої освіти
становить 240 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки: за денною
формою навчання – 3 роки 10 місяців.

Період дії освітньої
програми
Цикл/рівень
Обмеження щодо
форм навчання
Кваліфікація
освітня

2021– 2025 рр.

Кваліфікація, що
присвоюється
випускникам

Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність – 035 Філологія
Спеціалізація – 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно),
перша - англійська
Освітня програма – Германські мови та літератури (переклад включно), перша
- англійська
Українська, англійська, німецька

Мова (и)
викладання
Інтернет-адреса
постійного
розміщення опису
освітньої програми
А

FQ-EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 рівень
Виключно денна форма
Бакалавр філології з спеціальності «Філологія» за спеціалізацією «Германські
мови та літератури (переклад включно), перша - англійська»

https://opu.ua/education/programs

Мета освітньої програми
Підготовка фахівців в галузі германської філології (англійська мова і
література, німецька мова і література) та перекладу, які володіють
основними поняттями та методами сучасного мовознавства, техніками
перекладу, методикою викладання іноземної мови у закладах середньої освіти,
вільно і на належному рівні здійснюють іншомовну комунікацію в різних
сферах людської діяльності.
Мета ОП узгоджується з місією університету – «Примноження
інтелектуального потенціалу нації", а також з його ціллю – «відповісти на
сучасні виклики та використати усі можливості для отримання очікуваних
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результатів» (https://opu.ua/about/mission-vision-goal).
В
Характеристика програми
Опис предметної Об’єкт(и) вивчення та/або діяльності:
Об’єктами вивчення та професійної діяльності бакалавра філології є
області
теоретичні та методичні основи мово- та літературознавства, англійська мова
в синхронному / діахронному, діалектологічному, стилістичному та
соціокультурному аспектах; структура англійської мови: фонологія, граматика,
морфологія, синтаксис, семантика та прагматика; література й усна народна
творчість; жанрово-стильові різновиди текстів; лінгвістика тексту, його аналіз
та інтерпретація; особливості та специфіка мовної комунікації у різних сферах
людської діяльності; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в
усній і письмовій формі; психологічні та соціальні аспекти мовної
комунікації; теоретичні та практичні основи перекладу англомовних текстів;
методика викладання англійської мови як іноземної.
Цілі навчання: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні
спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузях філології, перекладу і
викладання іноземних мов, що характеризуються комплексністю та
невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням
(зокрема перекладом) письмових та усних текстів різних жанрів і стилів,
організацією успішної комунікації англійською та німецькою мовами;
формування та розвиток загальних і професійних компетенцій з філології,
перекладознавства і методики викладання іноземних мов для подальшого їх
застосування у професійній діяльності; підвищення конкурентоздатності
випускників на внутрішньому та інтернаціональному ринку праці..
Теоретичний зміст предметної галузі становить система базових наукових
теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології,
перекладознавства, дидактики;
основні поняття галузевих знань, які
забезпечують набуття відповідних компетенцій випускниками.
Види професійної діяльності, до яких готуються випускники, що засвоїли
програму бакалавра: навчально-дослідницька, викладацька, перекладацька.
Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні філологічні
методи дослідження лінгвістичних одиниць, інформаційно-комунікаційні
технології, методика викладання іноземної мови, техніки усного та
письмового перекладу у різних галузях науки, техніки та економіки, сучасні
комп’ютерні методи та технології обробки перекладу.
Інструменти та обладнання: здобувач повинен вміти застосовувати технічні
засоби, сучасні медійні технології та комп’ютерну техніку.
Фокус
освітньої Програма спрямована на практичну підготовку фахівців у галузі викладання
іноземних мов в закладах середньої освіти, усного і письмового перекладу у
програми
технічній, економічній та загальносуспільній сферах
Освітньо-професійна прикладна програма підготовки бакалаврів з акцентом на
Орієнтація
формування професійних компетентностей щодо організації та здійснення
програми
освітнього процесу з іноземних мов та літератур, перекладацької діяльності
Особливості
та Поглиблене вивчення філологічних дисциплін доповнюється отриманням
фундаментального знання та навичок усного і письмового перекладу наукововідмінності
технічних текстів в галузях природничих наук, інформаційних технологій,
механічної інженерії, електричної інженерії, автоматизації приладобудування,
хімічної біоінженерії, електронної комунікації, транспорту, охорони здоров’я.
С
Придатність до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність
до Професії, професійні назви робіт згідно з чинною редакцією Національного
працевлаштування класифікатора України (Класифікатор професій (ДК003:2010)):
2 Професіонали
23 Викладачі
232 Викладачі середніх навчальних закладів
2320 Викладачі середніх навчальних закладів
Професійні назви роботи:
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- викладач професійно-технічного навчального закладу
- викладач професійного навчально-виховного закладу
- вчитель середнього навчально-виховного закладу
2359 Інші професіонали в галузі навчання
2359.2 Інші професіонали в галузі навчання
Професійні назви роботи: - лектор
24 Інші професіонали
2444 Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів
2444.2 Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі
Професійні назви роботи:
- гід-перекладач
- лінгвіст
- перекладач
- перекладач технічної літератури
- редактор-перекладач
- філолог
2490 Професіонали, що не входять інші класифікаційні угруповання
Професійні назви роботи:
- радник
Можливість продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої
освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.

Стиль та методика навчання
до Програмою передбачено студентоцентроване навчання, самонавчання.
Методи навчання: інформаційно-рецептивні, проблемно-орієнтовані, кейстехнології, практичні, пояснювально-ілюстративні, дослідницькі.
Викладання проводиться у вигляді: лекцій, інтерактивних лекцій, практичних
та семінарських занять, участі у міждисциплінарних проектах та тренінгах, eLearning.
Передбачена самостійна робота з використанням підручників, конспектів
лекцій, консультацій із викладачами.
Екзамени, звіти з практик, есе, презентації, поточний контроль, реферативні,
Система
курсові роботи.
оцінювання
Е
Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в
Інтегральна
галузі філології (лінгвістики, літературознавства, перекладу) в процесі
компетентність
професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та
методів філологічної науки і характеризується комплексністю та
невизначеністю умов.
ЗК1. (З/У/К/А/В) Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
Загальні
суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського
(вільного
компетентності
демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК2. (З/У/К/А/В) Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК4. (К/А/В) Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК7. (А/В) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
D
Підходи
викладання та
навчання
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ЗК8. (К/А/В) Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК12. (З/У/К) Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК13. (З/У/А/В) Здатність проводити дослідження на належному рівні.
СК1. (З) Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.
СК2. (З/У/А/В) Здатність використовувати в професійній діяльності знання
про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
СК3. (З/У/А/В) Здатність використовувати в професійній діяльності знання з
теорії та історії мов(и), що вивчаються(ється).
СК4. (З/У/А/В) Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов(и),
що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію.
СК5. (З/У/А/В) Здатність використовувати в професійній діяльності системні
знання про основні періоди розвитку літератури, що вивчається, від давнини
до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та
художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного
процесу та української літератури.
СК6. (З/У/К/А/В) Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати
мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формах, у жанровостильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному,
нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах
життя.
СК7. (З/У/А/В) Здатність до збирання й аналізу, систематизації та
інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та
перекладу тексту (залежно від обраної спеціалізації).
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК9. (З/У/К/А/В) Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних
жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
СК10. (З/У/А/В) Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.
СК11. (З/У/К/А/В) Здатність до надання консультацій з дотримання норм
літературної мови та культури мовлення.
СК12. (З/У/К/А/В) Здатність до організації ділової комунікації.
СК13. (З/У/К/А/В) Розуміння центральних завдань викладання іноземної мови
та здатність застосовувати дидактичні методи та викладацькі техніки.
СК14. (З/У) Знання сучасних загальних теорій перекладу, що визначають
стратегії перекладу, уміння розрізняти типи текстів i види їх перекладу.
Програмні результати навчання
ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та
нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово,
використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації.
ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію
з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично
аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й
систематизувати з дотриманням принципів академічної доброчесності.
ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.
ПРН 4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи,
суспільства.
ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій,
прибічниками різних політичних поглядів тощо.
ПРН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для
вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності.
ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із
застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.
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H
Нормативноправові акти

Національна

ПРН 8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як
мистецтва слова, історію мови (мов) і літератури (літератур), що вивчаються, і
вміти застосовувати ці знання в професійній діяльності.
ПРН 9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що
вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію.
ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у
практичній діяльності.
ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових
текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та
характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
ПРН 13. Аналізувати й інтерпретувати твори української та зарубіжної
художньої літератури й усної народної творчості, визначати їхню специфіку й
місце в літературному процесі (відповідно до обраної спеціалізації).
ПРН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та
письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах
спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання
комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній,
науковій сферах життя.
ПРН 15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний
філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.
ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної
філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.
ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й
мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у
спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання.
ПРН 18. Мати навички управління комплексними діями або проектами при
розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної
філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у
непередбачуваних умовах.
ПРН 19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у
галузі філології.
ПРН20. Знати структуру та граматичну будови латинської мови та вміти
читати та перекладати тексти з латинської мови із словником
Ресурсне забезпечення реалізації програми
71% професорсько-викладацького складу кафедри, задіяного до викладання
циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до
дисциплін, які викладають
використання сучасного обладнання
https://opu.ua/about/set_up_documents#8
https://opu.ua/about/reports#11
https://drive.google.com/file/d/1M_kfpMsT_Lt1dSA0sd6rNOz_wnYjRLIX/view
Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських
розробок професорсько-викладацького складу.
https://library.opu.ua
https://el.opu.ua
Академічна мобільність
Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 “Про
затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну
мобільність” від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації
права на академічну мобільність (нова редакція). (Введено в дію наказом
ректора ОНПУ від 3 жовтня 2019 № 37). https://opu.ua/document/2501
На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та університетами України
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І
Умови

У рамках програм ЄС Еразмус на основі спільних договорів між ОНПУ та
університетами партнерами.
Укладено угоди про студентську мобільність із факультетом професійної
фахової комунікації Інституту прикладних наук м. Магдебурга (Німеччина);
Гуманітарним факультетом університету імені Отто-фон-Герике (Німеччина);
Інститутом прикладних наук м. Аугсбурга (Німеччина).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти
На загальних умовах та вивченні освітнього компоненту «Українська мова як
іноземна»

4.ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
4.1 РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА ГРУПАМИ
КОМПОНЕНТІВ ТА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ
№
п/п

Цикл підготовки

1

Навчальні дисципліни
загальної підготовки
Навчальні дисципліни
професійної підготовки
Практична підготовка
Атестація
Дисципліни за іншими рівнями
та ОП **:
-бакалавр за ОПП
Всього за весь термін
навчання:
-бакалавр за ОПП

2
3
4
5

6

Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти
(кредитів / %)
Обов’язкові
Вибіркові компоненти
Всього за весь
компоненти ОП
ОП (вибіркова частина термін навчання
(обов’язкова
за НП)
частина за НП)

21 / 8, 8

9 / 3,75

30 / 12,5

148,5 / 61, 9

51/21,25

199,5 / 83,2

7,5 / 3,1
3 / 1,2
Немає

Немає
Немає
(12 / 5,0)

7,5 / 3,1
3 / 1,2
(12 / 5,0)

180 /75,0

60 /25,0

240 / 100

4.2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
4.2.1 Перелік компонентів ОП
Шифр
ОК

ОЗ01

Компоненти освітньої програми
Кількість
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
кредитів
практики, кваліфікаційна робота)
ЄКТС
2
3
1. Обов’язкові компоненти ОПП/ОНП
1.1. Навчальні дисципліни загальної підготовки
Українська мова та академічне письмо
6,0

ОЗ02
ОЗ03
ОЗ04
ОЗ05
ОЗ06
ОЗ07

Історія України та української культури
Українська література
Психологія
Основи науково-дослідницької діяльності
Академічна доброчесність
Філософія

ОП01

Разом:
1.2. Навчальні дисципліни професійної підготовки
Практичний курс англійської мови
72

1

11

3,0
3,0
3,0
1,5
1,5
3,0
21

Форма
підсумк.
контролю
4

залік,
екзамен
екзамен
залік
залік
залік
залік
екзамен

залік,

Шифр
ОК

Практичний курс німецької мови

51
3.0
3.0
4,5
4,5
3,0
3,0
3,0
4,5
4,5

залік
залік

1,5
1,5

екзамен
екзамен

ВП01

Вступ до мовознавства
Теоретична фонетика англійської мови
Лексикологія англійської мови
Теоретична граматика англійської мови
Теорія та практика перекладу
Методика викладання іноземної мови
Латинська мова
1.3 Практична підготовка
Педагогічна практика
Професійно-перекладацька практика
1.4 Атестація
Атестаційний екзамен з першої мови (англійська)
Атестаційний екзамен з другої мови (німецька)
Загальний обсяг обов'язкових компонентів:
2. Вибіркові компоненти ОПП/ОНП*
2.1. Навчальні дисципліни загальної підготовки
Етика і естетика
Конфліктологія
Соціологія
Правознавство
Політологія
Історія світової культури і мистецтв
Основи теорії мовної комунікації
Лінгвокультурологія
Педагогіка
Професійна педагогіка
Основи інформатики і комп’ютерної техніки для лінгвістів
Основи програмування для лінгвістів
2.2. Навчальні дисципліни професійної підготовки
Історія зарубіжної літератури

Форма
підсумк.
контролю
екзамен
залік,
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен

ВП02

Історія англійської літератури

6,0

Історія німецької літератури

6,0

Лінгвокраїнознавство Великої Британії
Лінгвокраїнознавство англомовних країн
Лінгвокраїнознавство Німеччини
Історія англійської мови
Історія німецької мови
Вступ до германської філології
Стилістика англійської мови
Стилістика німецької мови4
Ономастика
Основи усного перекладу (перша мова)

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
7,5

Основи усного перекладу (друга мова)

7,5

ОП02
ОП03
ОП04
ОП05
ОП06
ОП07
ОП08
ОП09
ПП01
ПП02
А01
А02

ВЗ01
ВЗ02
ВЗ03
ВЗ04
ВЗ05
ВЗ06
ВЗ07
ВЗ08
ВЗ09
ВЗ10
ВЗ11
ВЗ12

ВП03
ВП04
ВП05
ВП06
ВП07
ВП08
ВП09
ВП10
ВП11
ВП12
ВП13
ВП14

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
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Кількість
кредитів
ЄКТС

180

1,5
1.5
1,5
1.5
1,5
1.5
1.5
1,5
3,0
3,0
1,5
1.5

залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
екзамен
екзамен
залік
залік

6,0

залік,
екзамен
залік,
екзамен
залік,
екзамен
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік,
екзамен
залік,

Шифр
ОК

ВП15
ВП16
ВП17
ВП18
ВП19
ВП20
ВП21
ВП22
ВП23
ВП24
ВП25
ВП26
ВП27
ВП28
ВП29
ВП30
ВП31
ВП32
ВП33

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів
ЄКТС

Двосторонній письмовий переклад (перша мова)

7,5

Ділова англійська мова
Ділова комунікація і етика перекладача
Ділова німецька мова
Сучасні проблеми термінознавства
Галузевий переклад
Термінознавство та переклад
Загальнотеоретичний курс другої мови
Основи перекладацького скоропису
Статистичні методи в лінгвістиці
Психологія перекладу
Мультимодальний переклад
Історія перекладознавства
Практика перекладу (друга мова)
Країнознавчі аспекти теорії перекладу (друга мова)
Лінгвістичне перекладознавство в США та Великій Британії
Практика перекладу юридичної літератури
Практика перекладу медичної літератури
Практика перекладу суспільно-політичної літератури
Практика перекладу технічних текстів (перша мова)

3,0
3,0
3,0
4,5
4,5
4,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,5
4,5
4.5
3,0
3,0
3,0
7,5

Практика перекладу технічних текстів (друга мова)

7,5

Практика перекладу економічних текстів (перша мова)

7,5

ВП34
ВП35
ВП36
ВЗ13
Фізичне виховання
ВП 37
Військова підготовка
Загальний обсяг вибіркових компонент:

Форма
підсумк.
контролю
екзамен
залік,
екзамен
залік
залік
залік
екзамен
екзамен
екзамен
залік
залік
залік
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
залік,
екзамен
залік,
екзамен
залік,
екзамен

60 кредитів

**
Згідно із Законом України “Про вищу освіту” здобувачі вищої освіти мають право на: вибір
навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним
планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС,
передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають
право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за
погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу.
Примітка: Вибір здобувачами певного рівня вищої освіти навчальних дисциплін, що пропонуються для
інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу
регламентується 5 % від ОПП/ОНП, тобто не менш ніж 12 кредитів за ОПП бакалавра, не менш ніж 4,5
кредити за ОПП магістра, не менш ніж 6 кредитів за ОНП магістра, не менш ніж 3 кредити за ОНП
доктора філософії.

4.2.2.Реалізація моделі вибірковості, поданої в НП у наступному вигляді:
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НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ (вибіркова частина)
Для набуття соціально-політичних, етико-психологічних та правових компетентностей
ВЗ01
Етика і естетика
ВЗ02
Конфліктологія
ВЗ03
Соціологія
ВЗ04
Правознавство
ВЗ05
Політологія
ВЗ06
Історія світової культури і мистецтв
Для поглиблення спеціальних компетентностей
ВЗ07
Основи теорії мовної комунікації
ВЗ 08
Лінгвокультурологія
Педагогіка
ВЗ09
Професійна педагогіка
ВЗ10
ВЗ 11
Основи інформатики і комп’ютерної техніки для лінгвістів
ВЗ 12
Основи програмування для лінгвістів
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (вибіркова частина)
Для поглиблення спеціальних компетентностей
ВП01
Історія зарубіжної літератури
ВП02
Історія англійської літератури
ВП03
Історія німецької літератури
ВП04
Лінгвокраїнознавство Великої Британії
ВП05
Лінгвокраїнознавство англомовних країн
ВП06
Лінгвокраїнознавство Німеччини
ВП07
Історія англійської мови
ВП08
Історія німецької мови
ВП09
Вступ до германської філології
ВП10
Стилістика англійської мови
ВП11
Стилістика німецької мови
ВП12
Ономастика
ВП13
Основи усного перекладу (перша мова)
ВП14
Основи усного перекладу (друга мова)
ВП15
Двосторонній письмовий переклад (перша мова)
ВП16
Ділова англійська мова
ВП17
Ділова комунікація і етика перекладача
ВП18
Ділова німецька мова
ВП19
Сучасні проблеми термінознавства
ВП20
Галузевий переклад
ВП21
Термінознавство та переклад
ВП22
Загальнотеоретичний курс другої мови
ВП23
Основи перекладацького скоропису
ВП24
Статистичні методи в лінгвістиці
ВП25
Психологія перекладу
ВП26
Мультимодальний переклад
ВП27
Історія перекладознавства
ВП28
Практика перекладу (друга мова)
ВП29
Країнознавчі аспекти теорії перекладу (друга мова)
ВП30
Лінгвістичне перекладознавство в США та Великій Британії
ВП31
Практика перекладу юридичної літератури
ВП32
Практика перекладу медичної літератури
ВП33
Практика перекладу суспільно-політичної літератури
ВП34
Практика перекладу технічних текстів (перша мова)
ВП35
Практика перекладу технічних текстів (друга мова)
ВП36
Практика перекладу економічних текстів (перша мова)
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4.2. Структурно-логічна схема ОПП бакалавра. Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми:
1 семестр
30 кр

2 семестр
30 кр

3 семестр
30 кр

4 семестр
30 кр

Українська
мова та
академічне
письмо
3,0

Історія
України та
української
культури
3,0

Філософія
3,0

Практичний курс
англійської мови
9,0

Українська
література
3,0

Українська
мова та
академічне
письмо
3,0

Практичний курс
англійської мови
9,0

Практичний курс
німецької мови
6,0

Практичний
курс
англійської
мови
9,0

Психологія
3,0

Практичний курс
німецької мови
6,0

Лексикологія
4,5

Практичний
курс німецької
мови
6,0

Основи
науководослідницько
ї діяльності
1,5

5 семестр
30 кр
Практичний курс
англійської мови

6 семестр
30 кр

7 семестр
30 кр

8 семестр
30 кр

Практичний курс
англійської мови
9,0

Практичний курс
англійської мови
9,0

Практичний курс
англійської мови
9,0

Практичний курс
німецької мови
6,0

Практичний курс
німецької мови
6,0

Практичний курс
німецької мови
6,0

Практичний курс
німецької мови
6,0

Теоретична
граматика
англійської мови
4,5

Теорія та практика
перекладу
3,0

Основи інформатики
і комп’ютерної
техніки для
лінгвістів/
Основи
програмування для
лінгвістів
1,,5

Практика перекладу
(друга мова)/
Країнознавчі аспекти
теорії перекладу (друга
мова)/ Лінгвістичне
перекладознавство в
США та Великій
Британії
4,5

Професійноперекладацька
практика
4,5

Методика
викладання
іноземної мови
3,0

Історія світової
культури і
мистецтв/
Основи теорії
мовної комунікації
/
Лінгвокультуролог
ія
1,5

Практика перекладу
технічних текстів
(перша мова)/ Практика
перекладу технічних
текстів (друга мова)/
Практика перекладу
економічних текстів
(перша мова)/
4,5

Основи усного
перекладу (перша
мова)
/Основи усного
перекладу (друга
мова)/
Двосторонній
письмовий переклад
4,5

9,0
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Стилістика
англійської мови/
Стилістика
німецької мови
/Ономастика
3,0

Вступ до
мовознавства
3,0

Академічна
доброчесність
1,5

Етика і естетика/

Правознавство/

/
Конфліктологія

Соціологія/

Педагогіка /
Професійна
педагоніка
3,0

Загальнотеоретичн
ий курс другої
мови/ Основи
перекладацького
скоропису)/
Статистичні
методи в
лінгвістиці

Політологія
1,5
1,5

Практика перекладу
юридичної літератури /
Практика перекладу
медичної літератури
/Практика перекладу
суспільно-політичної
літератури
3,0

3,0

Теоретична
фонетика
англійської
мови
3,0

Практичний
курс англійської мови
9,0

Латинська
мова
3,0

Практичний
курс
німецької
мови
9,0

Фізичне
виховання

Історія
англійської мови/
Історія німецької
мови/ Вступ до
германської
філології
3,0

Лінгвокраїнознавство
Великої
Британії/Лінгвокраїно
знавство англомовних
країн/Лінгвокраїнозна
вство Німеччини

Історія зарубіжної
літератури/ Історія
англійської
літератури/ Історія
німецької
літератури

Історія зарубіжної
літератури/ Історія
англійської
літератури/ Історія
німецької літератури
3,0

Фізичне
виховання

3,0

ОК професійної
підготовки

Ділова англійська
мова /
Ділова німецька мова
/ Ділова комунікація і
етика перекладача

Сучасні проблеми
термінознавства /
Галузевий переклад /
Термінознавство та
переклад

3,0

3,0

Фізичне
виховання

Фізичне виховання

Умовні позначення:
ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА
ОК загальної
підготовки

Психологія
перекладу/
Мультимодальний
переклад /Історія
перекладознавства
3,0

Педагогічна
практика
4,5

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
ОК загальної
підготовки

кр – кількість кредитів
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ОК професійної
підготовки

ОК за іншими
рівнями та ОП

4,5

Основи усного
перекладу (перша мова)
/Основи усного
перекладу (друга
мова)/Двосторонній
письмовий переклад
3,0

Практика перекладу
технічних текстів
(перша мова)/
Практика перекладу
технічних текстів
(друга мова)/
Практика перекладу
економічних текстів
(перша мова)/
3,0

Атестаційній екзамен
(перша мова)
1,5

Атестаційній екзамен
(друга мова)
1,5

5.Матриці

ОЗ01
ОЗ02
ОЗ03
ОЗ04
ОЗ05
ОЗ06

+
+
+
+
+
+

+

ОЗ07

+

+

ОП01
ОП02
ОП03
ОП04
ОП05
ОП06
ОП07
ОП08

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

ОП09

+

+

ПП01
ПП02

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
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СК14

СК13

+
+
+

+

СК12

СК11

СК10

СК9

СК8

СК7

СК6
+

+
+

+

+
+
+

Дисципліни професійної підготовки
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

СК5

+
+

+

+

СК4

СК3

СК2

СК1

ЗК13

ЗК12

ЗК11

ЗК10

ЗК9

ЗК8

ЗК7

ЗК6

Спеціальні компетентності

Дисципліни загальної підготовки
+
+
+
+

+

+

+
+

ЗК5

ЗК4

ЗК3

ЗК2

Загальні компетентності

ЗК1

Шифри
освітніх
компоне
нт
ОПП/О
НП

Інтегральна
компетентність

5.1 Матриці співвідношення програмних компетентностей до освітніх компонентів ОПП

+
+
Практична підготовка
+ +
+
+
+ +
+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

Атестація
А01

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

А02

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5.2 Матриця співвідношення програмних результатів навчання до програмних компетентностей

ПРН 3
ПРН 4

+

+

+

+

+

+

+

СК13

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 7

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

ПРН 9

+

+

+

+

ПРН 10

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 11

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 12

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 13

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

СК14

СК12

+

СК11

+

СК10

СК9

+

СК8

СК7

СК6

+

СК5

+

СК4

+

СК3

+

СК2

+

СК1

ЗК7

+

+
+

ПРН 6

ЗК10
+

+

ПРН 5

ПРН 8

+

+

ЗК13

+

ЗК6

ЗК5

+

+

ЗК12

+

+

Спеціальні компетентності

ЗК11

ПРН 2

ЗК9

+

ЗК8

ПРН 1

ЗК4

ЗК3

ЗК2

Загальні компетентності

ЗК1

Програмні
результати
навчання

ПРН 19

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 20

+
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+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

СК14

+

+

+

СК13

+

+

СК12

+

+

+

СК11

+

+

СК10

+

+

+

СК9

+

+

СК8

+

+

СК7

+

СК6

+

СК5

+

СК4

+

СК3

+

СК2

ЗК13

+

СК1

ЗК12

ЗК10

+

ЗК9

+

ЗК8

+

ЗК7

ЗК6

ЗК5

ЗК4

+

+

ПРН 17
ПРН 18

+

+

ПРН 15
ПРН 16

Спеціальні компетентності

ЗК11

ПРН 14

ЗК3

ЗК2

Загальні компетентності

ЗК1

Програмні
результати
навчання

+

+

5.3 Матриця співвідношення програмних результатів навчання до освітніх компонент

+

ОП03

ОП04

ОП05

ОП06

ОП07

ОП08

ОП09

ПП01

ПП02

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

А02

+

+
+
+

ОП02

+
+

ОП01

ОЗ04

+
+

Оз07

ОЗ03

+
+

ОЗ06

ОЗ02

+
+

ОЗ05

ОЗ01

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
ПРН17
ПРН 18
ПРН 19
ПРН 20

А01

Шифри освітніх компонент ОПП/ОНП
(обов’язкові)

Програмні
результати
навчання

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
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+

6. Форма атестації бакалаврів
Атестація випускників спеціальності 035 «Філологія» проводиться у формі атестаційного екзамену та завершується видачею документів
встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра з присвоєнням кваліфікації: Бакалавр з спеціальності «Філологія» за спеціалізацією
«Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська». Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Форма атестації

Атестація здійснюється у формі атестаційних екзаменів з першої (англійська мова) та другої (німецька мова) мов

Вимоги до атестаційного Атестаційний екзамен має забезпечити оцінювання досягнення результатів навчання, визначених освітньою
програмою.
екзамену
7
Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Одеським національним політехнічним університетом складається з
таких процедур і заходів, передбачених законом «Про вищу освіту»:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників ОНПУ та регулярне оприлюднення результатів такого оцінювання на
офіційному веб-сайті університету;
4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми;
8) забезпечення формування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
9) інших процедур і заходів.
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Одеського національного політехнічного університету
затверджено Вченою радою Одеського національного політехнічного університету, протокол від 29.10.2019 р. № 3 та введено в дію наказом ректора
від 31.10.2019 р. № 54.
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Інформаційний додаток до ОП – Співвідношення компетентностей, результатів
навчання до вибіркових освітніх компонентів
Шифр
вибірк
ової
ОК

Назва
вибіркової
ОК

Компетентності

Результати навчання

Дисципліни загальної підготовки
ВЗ01

ВЗ02

Етика і
естетика

Конфлік
тологія

ЗК1. (З/У/К/А/В) Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і
свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК2. (З/У/К/А/В) Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
СК6. (З/У/К/А/В) Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати
мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанровостильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному,
нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
СК11. (З/У/К/А/В) Здатність до надання консультацій з дотримання норм
літературної мови та культури мовлення.
СК12. (З/У/К/А/В) Здатність до організації ділової комунікації.
ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК4. (К/А/В) Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК7. (А/В) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК8. (К/А/В) Здатність працювати в команді та автономно.
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ПРН3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.
ПРН5. Співпрацювати з колегами, представниками інших
культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів
тощо.

ПРН1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями
та нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й
письмово, використовувати їх для організації ефективної
міжкультурної комунікації.
ПРН5. Співпрацювати з колегами, представниками інших
культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів
тощо.
ПРН6. Використовувати інформаційні й комунікаційні

ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
СК4. (З/У/А/В) Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов(и),
що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію.
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК11. (З/У/К/А/В) Здатність до надання консультацій з дотримання норм
літературної мови та культури мовлення.
СК12. (З/У/К/А/В) Здатність до організації ділової комунікації.
ВЗ03

Соціологія

ЗК1. (З/У/К/А/В) Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і
свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК2. (З/У/К/А/В) Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань
про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК7. (А/В) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК8. (К/А/В) Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК12. (З/У/К) Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
СК6. (З/У/К/А/В) Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати
мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанровостильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному,
нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК11. (З/У/К/А/В) Здатність до надання консультацій з дотримання норм
літературної мови та культури мовлення.
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технології для вирішення складних спеціалізованих задач і
проблем професійної діяльності.
ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх
застосовувати у практичній діяльності.
ПРН14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в
усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових
різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному,
нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у
побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій
сферах життя.
ПРН4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини,
природи, суспільства.
ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших
культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів
тощо.

ВЗ04

Правознавств
о

ВЗ05

Політологія

СК12. (З/У/К/А/В) Здатність до організації ділової комунікації.
ЗК1. (З/У/К/А/В) Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і
свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК2. (З/У/К/А/В) Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань
про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК7. (А/В) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК12. (З/У/К) Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
СК6. (З/У/К/А/В) Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати
мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанровостильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному,
нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК11. (З/У/К/А/В) Здатність до надання консультацій з дотримання норм
літературної мови та культури мовлення.
СК12. (З/У/К/А/В) Здатність до організації ділової комунікації.
ЗК1. (З/У/К/А/В) Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і
свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК2. (З/У/К/А/В) Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності для активного
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ПРН4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини,
природи, суспільства.
ПРН5. Співпрацювати з колегами, представниками інших
культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів
тощо.

ПРН4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини,
природи, суспільства.
ПРН5. Співпрацювати з колегами, представниками інших
культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів
тощо.

ВЗ06

Історія
світової
культури
мистецтв

і

відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК7. (А/В) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК8. (К/А/В) Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК12. (З/У/К) Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
СК6. (З/У/К/А/В) Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати
мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанровостильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному,
нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК11. (З/У/К/А/В) Здатність до надання консультацій з дотримання норм
літературної мови та культури мовлення.
СК12. (З/У/К/А/В) Здатність до організації ділової комунікації.
ЗК1. (З/У/К/А/В) Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і
свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК2. (З/У/К/А/В) Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
СК6. (З/У/К/А/В) Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати
мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанровостильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному,
нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
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ПРН4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини,
природи, суспільства.
ПРН5. Співпрацювати з колегами, представниками інших
культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів
тощо.

ВЗ07

Основи теорії
мовної
комунікації

ВЗ08

Лінгвокульту
рологія

СК11. (З/У/К/А/В) Здатність до надання консультацій з дотримання норм
літературної мови та культури мовлення.
СК12. (З/У/К/А/В) Здатність до організації ділової комунікації.
ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК4. (К/А/В) Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК7. (А/В) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК8. (К/А/В) Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
СК4. (З/У/А/В) Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов(и),
що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію.
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК11. (З/У/К/А/В) Здатність до надання консультацій з дотримання норм
літературної мови та культури мовлення.
СК12. (З/У/К/А/В) Здатність до організації ділової комунікації.
ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК7. (А/В) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК8. (К/А/В) Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
СК4. (З/У/А/В) Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов(и),
що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію.
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК11. (З/У/К/А/В) Здатність до надання консультацій з дотримання норм
літературної мови та культури мовлення.
СК12. (З/У/К/А/В) Здатність до організації ділової комунікації.
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ПРН1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями
та нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й
письмово, використовувати їх для організації ефективної
міжкультурної комунікації.
ПРН6. Використовувати інформаційні й комунікаційні
технології для вирішення складних спеціалізованих задач і
проблем професійної діяльності.
ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх
застосовувати у практичній діяльності.
ПРН14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в
усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових
різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному,
нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у
побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій
сферах життя.
ПРН1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями
та нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й
письмово, використовувати їх для організації ефективної
міжкультурної комунікації.
ПРН5. Співпрацювати з колегами, представниками інших
культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів
тощо.
ПРН6. Використовувати інформаційні й комунікаційні
технології для вирішення складних спеціалізованих задач і
проблем професійної діяльності.
ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх
застосовувати у практичній діяльності.
ПРН14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в
усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових
різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному,
нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у

ВЗ09

Педагогіка

ВЗ10

Професійна
педагогіка

ВЗ11

Основи
інформатики
і
комп’ютерної
техніки
для

лінгвістів

ЗК1. (З/У/К/А/В) Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і
свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК7. (А/В) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях СК8.
(З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання
професійних завдань.
СК11. (З/У/К/А/В) Здатність до надання консультацій з дотримання норм
літературної мови та культури мовлення.
СК12. (З/У/К/А/В) Здатність до організації ділової комунікації.
ЗК1. (З/У/К/А/В) Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і
свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК7. (А/В) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях СК8.
(З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання
професійних завдань.
СК11. (З/У/К/А/В) Здатність до надання консультацій з дотримання норм
літературної мови та культури мовлення.
СК12. (З/У/К/А/В) Здатність до організації ділової комунікації.
ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК7. (А/В) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК8. (К/А/В) Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
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побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій
сферах життя.
ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із
фахівцями та нефахівцями державною та іноземною(ими)
мовами усно й письмово, використовувати їх для організації
ефективної міжкультурної комунікації.
ПРН 4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини,
природи, суспільства.

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із
фахівцями та нефахівцями державною та іноземною(ими)
мовами усно й письмово, використовувати їх для організації
ефективної міжкультурної комунікації.
ПРН 4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини,
природи, суспільства.

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати
необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової
літератури та електронних баз, критично аналізувати й
інтерпретувати
її,
впорядковувати,
класифікувати
й
систематизувати з дотриманням принципів академічної
доброчесності.
ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.
ПРН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні
технології для вирішення складних спеціалізованих задач і
проблем професійної діяльності.
ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх
розв’язання із застосуванням доцільних методів та

ВЗ 12

Основи
програмуванн
я
для лінгвістів

ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК4. (К/А/В) Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК7. (А/В) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.

інноваційних підходів.
ПРН 15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і
жанрів.
ПРН 18. Мати навички управління комплексними діями або
проектами при розв’язанні складних проблем у професійній
діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести
відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних
умовах.
ПРН 19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних
дослідженнях у галузі філології.
ПРН2. Ефективно працювати з інформацією: добирати
необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової
літератури та електронних баз, критично аналізувати й
інтерпретувати
її,
впорядковувати,
класифікувати
й
систематизувати з дотриманням принципів академічної
доброчесності.
ПРН6. Використовувати інформаційні й комунікаційні
технології для вирішення складних спеціалізованих задач і
проблем професійної діяльності.

Дисципліни професійної підготовки
ВП01

Історія
зарубіжної
літератури

ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК12. (З/У/К) Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
СК5. (З/У/А/В) Здатність використовувати в професійній діяльності системні
знання про основні періоди розвитку літератури, що вивчається, від давнини до
ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та
художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного
процесу та української літератури.
СК7. (З/У/А/В) Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації
мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту
(залежно від обраної спеціалізації).
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ПРН8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості
літератури як мистецтва слова, історію мови (мов) і літератури
(літератур), що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання в
професійній діяльності.
ПРН9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди
мов(и), що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну
ситуацію.
ПРН13. Аналізувати й інтерпретувати твори української та
зарубіжної художньої літератури й усної народної творчості,
визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі
(відповідно до обраної спеціалізації).
ПРН15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і

ВП02

Історія
англійської
літератури

ВП03

Історія
німецької
літератури

ВП04

Лінгво-країно
знавство
Великої
Британії

СК10. (З/У/А/В) Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний (залежно від обраної спеціалізації) аналіз текстів
різних стилів і жанрів.
ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
СК5. (З/У/А/В) Здатність використовувати в професійній діяльності системні
знання про основні періоди розвитку літератури, що вивчається, від давнини до
ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та
художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного
процесу та української літератури.
СК7. (З/У/А/В) Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації
мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту
(залежно від обраної спеціалізації).
СК10. (З/У/А/В) Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний (залежно від обраної спеціалізації) аналіз текстів
різних стилів і жанрів.
ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
СК5. (З/У/А/В) Здатність використовувати в професійній діяльності системні
знання про основні періоди розвитку літератури, що вивчається, від давнини до
ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та
художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного
процесу та української літератури.
СК7. (З/У/А/В) Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації
мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту
(залежно від обраної спеціалізації).
СК10. (З/У/А/В) Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний (залежно від обраної спеціалізації) аналіз текстів
різних стилів і жанрів.
ЗК2. (З/У/К/А/В) Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.

29

жанрів.
ПРН8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості
літератури як мистецтва слова, історію мови (мов) і літератури
(літератур), що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання в
професійній діяльності.
ПРН9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди
мов(и), що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну
ситуацію.
ПРН15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і
жанрів.

ПРН8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості
літератури як мистецтва слова, історію мови (мов) і літератури
(літератур), що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання в
професійній діяльності.
ПРН9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди
мов(и), що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну
ситуацію.
ПРН15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і
жанрів.

ПРН9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди
мов(и), що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну
ситуацію.
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції
обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у
професійній діяльності.
ПРН17. Збирати, аналізувати, систематизувати й

ВП05

Лінгво-країно
знавство
англомовних
країн

ВП06

Лінгвокраїно
знавство
Німеччини

ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК12. (З/У/К) Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
СК4. (З/У/А/В) Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов(и),
що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію.
СК7. (З/У/А/В) Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації
мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту
(залежно від обраної спеціалізації).
ЗК2. (З/У/К/А/В) Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань
про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК12. (З/У/К) Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
СК4. (З/У/А/В) Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов(и),
що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію.
СК7. (З/У/А/В) Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації
мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту
(залежно від обраної спеціалізації).
ЗК2. (З/У/К/А/В) Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань
про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
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інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх
для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності та/або навчання

ПРН9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди
мов(и), що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну
ситуацію.
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції
обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у
професійній діяльності.
ПРН17. Збирати, аналізувати, систематизувати й
інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх
для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності та/або навчання

ПРН9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди
мов(и), що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну
ситуацію.
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції
обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у
професійній діяльності.
ПРН17. Збирати, аналізувати, систематизувати й

ВП07

Історія
англійської
мови

ВП08

Історія
німецької
мови

ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК12. (З/У/К) Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
СК4. (З/У/А/В) Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов(и),
що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію.
СК7. (З/У/А/В) Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації
мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту
(залежно від обраної спеціалізації).
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
СК1. (З) Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.
СК2. (З/У/А/В) Здатність використовувати в професійній діяльності знання про
мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
СК3. (З/У/А/В) Здатність використовувати в професійній діяльності знання з
теорії та історії мов(и), що вивчаються(ється).
СК4. (З/У/А/В) Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов(и),
що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію.

інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх
для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності та/або навчання

ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
СК1. (З) Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.
СК2. (З/У/А/В) Здатність використовувати в професійній діяльності знання про
мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
СК3. (З/У/А/В) Здатність використовувати в професійній діяльності знання з
теорії та історії мов(и), що вивчаються(ється).
СК4. (З/У/А/В) Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов(и),
що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію. .

ПРН8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості
літератури як мистецтва слова, історію мови (мов) і літератури
(літератур), що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання в
професійній діяльності.
ПРН9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди
мов(и), що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну
ситуацію.
ПРН12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію
та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції
обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у
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ПРН8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості
літератури як мистецтва слова, історію мови (мов) і літератури
(літератур), що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання в
професійній діяльності.
ПРН9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди
мов(и), що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну
ситуацію.
ПРН12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію
та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції
обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у
професійній діяльності.

ВП09

Вступ
до
германської
філології

ВП10

Стилістика
англійської
мови

ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК12. (З/У/К) Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
СК1. (З) Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.
СК2. (З/У/А/В) Здатність використовувати в професійній діяльності знання про
мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
СК3. (З/У/А/В) Здатність використовувати в професійній діяльності знання з
теорії та історії мов(и), що вивчаються(ється).
СК4. (З/У/А/В) Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов(и),
що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію.
ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК13. (З/У/А/В) Здатність проведення досліджень на належному рівні.
СК2. (З/У/А/В) Здатність використовувати в професійній діяльності знання про
мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
СК6. (З/У/К/А/В) Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати
мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанровостильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному,
нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК9. (З/У/К/А/В) Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних
жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
СК10. (З/У/А/В) Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний (залежно від обраної спеціалізації) аналіз текстів
різних стилів і жанрів.
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професійній діяльності.
ПРН7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх
розв’язання із застосуванням доцільних методів та
інноваційних підходів.
ПРН8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості
літератури як мистецтва слова, історію мови (мов) і літератури
(літератур), що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання в
професійній діяльності.
ПРН9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди
мов(и), що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну
ситуацію.
ПРН1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями
та нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й
письмово, використовувати їх для організації ефективної
міжкультурної комунікації.
ПРН7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх
розв’язання із застосуванням доцільних методів та
інноваційних підходів.
ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх
застосовувати у практичній діяльності.
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення
усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною
та іноземною (іноземними) мовами.
ПРН12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію
та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
ПРН14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в
усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових
різновидах
і
регістрах
спілкування
(офіційному,
неофіційному,
нейтральному),
для
розв’язання
комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній,
професійній, науковій сферах життя.
ПРН15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і
жанрів.

ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції
обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у
професійній діяльності.
ВП11

Стилістика
німецької
мови

ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК13. (З/У/А/В) Здатність проведення досліджень на належному рівні.
СК2. (З/У/А/В) Здатність використовувати в професійній діяльності знання про
мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
СК6. (З/У/К/А/В) Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати
мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанровостильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному,
нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК9. (З/У/К/А/В) Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних
жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
СК10. (З/У/А/В) Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний (залежно від обраної спеціалізації) аналіз текстів
різних стилів і жанрів.

ВП12

Ономастика

ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
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ПРН1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями
та нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й
письмово, використовувати їх для організації ефективної
міжкультурної комунікації.
ПРН7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх
розв’язання із застосуванням доцільних методів та
інноваційних підходів.
ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх
застосовувати у практичній діяльності.
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення
усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною
та іноземною (іноземними) мовами.
ПРН12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію
та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
ПРН14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в
усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових
різновидах
і
регістрах
спілкування
(офіційному,
неофіційному,
нейтральному),
для
розв’язання
комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній,
професійній, науковій сферах життя.
ПРН15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і
жанрів.
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції
обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у
професійній діяльності..
ПРН2. Ефективно працювати з інформацією: добирати
необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової
літератури та електронних баз, критично аналізувати й
інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й
систематизувати.
ПРН7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх

ВП13

Основи
усного
перекладу
(перша мова)

ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
СК2. (З/У/А/В) Здатність використовувати в професійній діяльності знання про
мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
СК6. (З/У/К/А/В) Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати
мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанровостильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному,
нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК4. (К/А/В) Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК7. (А/В) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК8. (К/А/В) Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК12. (З/У/К) Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
СК7. (З/У/А/В) Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації
мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту
(залежно від обраної спеціалізації).
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК12. (З/У/К/А/В) Здатність до організації ділової комунікації.
СК14. (З/У) Знання сучасних загальних теорiй перекладу, що визначають
стратегiї перекладу, уміння розрізняти типи текстів i види iх перекладу.
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розв’язання із застосуванням доцільних методів та
інноваційних підходів.
ПРН17. Збирати, аналізувати, систематизувати й
інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх
для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності та/або навчання

ПРН1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями
та нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й
письмово, використовувати їх для організації ефективної
міжкультурної комунікації.
ПРН2. Ефективно працювати з інформацією: добирати
необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової
літератури та електронних баз, критично аналізувати й
інтерпретувати
її,
впорядковувати,
класифікувати
й
систематизувати з дотриманням принципів академічної
доброчесності.
ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх
застосовувати у практичній діяльності.
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення
усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною
та іноземною (іноземними) мовами.
ПРН14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в
усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових
різновидах
і
регістрах
спілкування
(офіційному,
неофіційному,
нейтральному),
для
розв’язання
комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній,
професійній, науковій сферах життя.
ПРН18. Мати навички управління комплексними діями або
проектами при розв’язанні складних проблем у професійній
діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести
відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних
умовах.

ВП14

Основи
усного
перекладу
(друга мова)

ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК4. (К/А/В) Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК7. (А/В) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК8. (К/А/В) Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК12. (З/У/К) Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
СК7. (З/У/А/В) Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації
мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту
(залежно від обраної спеціалізації).
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК12. (З/У/К/А/В) Здатність до організації ділової комунікації.
СК14. (З/У) Знання сучасних загальних теорiй перекладу, що визначають
стратегiї перекладу, уміння розрізняти типи текстів i види iх перекладу.

ВП15

Двосторонній
письмовий
переклад
(перша мова)

ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК4. (К/А/В) Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК7. (А/В) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК8. (К/А/В) Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК12. (З/У/К) Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
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ПРН1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями
та нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й
письмово, використовувати їх для організації ефективної
міжкультурної комунікації.
ПРН2. Ефективно працювати з інформацією: добирати
необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової
літератури та електронних баз, критично аналізувати й
інтерпретувати
її,
впорядковувати,
класифікувати
й
систематизувати з дотриманням принципів академічної
доброчесності.
ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх
застосовувати у практичній діяльності.
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення
усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною
та іноземною (іноземними) мовами.
ПРН14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в
усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових
різновидах
і
регістрах
спілкування
(офіційному,
неофіційному,
нейтральному),
для
розв’язання
комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній,
професійній, науковій сферах життя.
ПРН18. Мати навички управління комплексними діями або
проектами при розв’язанні складних проблем у професійній
діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести
відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних
умовах.
ПРН1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями
та нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й
письмово, використовувати їх для організації ефективної
міжкультурної комунікації.
ПРН2. Ефективно працювати з інформацією: добирати
необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової
літератури та електронних баз, критично аналізувати й
інтерпретувати
її,
впорядковувати,
класифікувати
й
систематизувати з дотриманням принципів академічної
доброчесності.

СК7. (З/У/А/В) Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації
мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту
(залежно від обраної спеціалізації).
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК12. (З/У/К/А/В) Здатність до організації ділової комунікації.
СК14. (З/У) Знання сучасних загальних теорiй перекладу, що визначають
стратегiї перекладу, уміння розрізняти типи текстів i види iх перекладу.

ВП16

Ділова
англійська
мова

ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК4. (К/А/В) Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК7. (А/В) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК8. (К/А/В) Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК11. (З/У/К/А/В) Здатність до надання консультацій з дотримання норм
літературної мови та культури мовлення.
СК12. (З/У/К/А/В) Здатність до організації ділової комунікації.
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ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх
застосовувати у практичній діяльності.
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення
усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною
та іноземною (іноземними) мовами.
ПРН14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в
усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових
різновидах
і
регістрах
спілкування
(офіційному,
неофіційному,
нейтральному),
для
розв’язання
комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній,
професійній, науковій сферах життя.
ПРН18. Мати навички управління комплексними діями або
проектами при розв’язанні складних проблем у професійній
діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести
відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних
умовах.
ПРН1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями
та нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й
письмово, використовувати їх для організації ефективної
міжкультурної комунікації.
ПРН6. Використовувати інформаційні й комунікаційні
технології для вирішення складних спеціалізованих задач і
проблем професійної діяльності.
ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх
застосовувати у практичній діяльності.
ПРН14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в
усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових
різновидах
і
регістрах
спілкування
(офіційному,
неофіційному,
нейтральному),
для
розв’язання
комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній,
професійній, науковій сферах життя.
ПРН18. Мати навички управління комплексними діями або
проектами при розв’язанні складних проблем у професійній
діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести
відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних
умовах.

ВП17

Ділова
комунікація і
етика
перекладача

ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК4. (К/А/В) Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК7. (А/В) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК8. (К/А/В) Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК11. (З/У/К/А/В) Здатність до надання консультацій з дотримання норм
літературної мови та культури мовлення.
СК12. (З/У/К/А/В) Здатність до організації ділової комунікації.

ВП18

Ділова
німецька
мова

ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК4. (К/А/В) Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК7. (А/В) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК8. (К/А/В) Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК11. (З/У/К/А/В) Здатність до надання консультацій з дотримання норм
літературної мови та культури мовлення.
СК12. (З/У/К/А/В) Здатність до організації ділової комунікації.
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ПРН1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями
та нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й
письмово, використовувати їх для організації ефективної
міжкультурної комунікації.
ПРН6. Використовувати інформаційні й комунікаційні
технології для вирішення складних спеціалізованих задач і
проблем професійної діяльності.
ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх
застосовувати у практичній діяльності.
ПРН14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в
усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових
різновидах
і
регістрах
спілкування
(офіційному,
неофіційному,
нейтральному),
для
розв’язання
комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній,
професійній, науковій сферах життя.
ПРН18. Мати навички управління комплексними діями або
проектами при розв’язанні складних проблем у професійній
діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести
відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних
умовах.
ПРН1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями
та нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й
письмово, використовувати їх для організації ефективної
міжкультурної комунікації.
ПРН6. Використовувати інформаційні й комунікаційні
технології для вирішення складних спеціалізованих задач і
проблем професійної діяльності.
ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх
застосовувати у практичній діяльності.
ПРН14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в
усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових
різновидах
і
регістрах
спілкування
(офіційному,
неофіційному,
нейтральному),
для
розв’язання
комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній,
професійній, науковій сферах життя.
ПРН18. Мати навички управління комплексними діями або

ВП19

Сучасні
проблеми
термінознавства

ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК13. (З/У/А/В) Здатність проведення досліджень на належному рівні.
СК1. (З) Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК9. (З/У/К/А/В) Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних
жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
СК10. (З/У/А/В) Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний (залежно від обраної спеціалізації) аналіз текстів
різних стилів і жанрів.

ВП20

Галузевий
переклад

ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК13. (З/У/А/В) Здатність проведення досліджень на належному рівні.
СК1. (З) Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
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проектами при розв’язанні складних проблем у професійній
діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести
відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних
умовах.
ПРН2. Ефективно працювати з інформацією: добирати
необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової
літератури та електронних баз, критично аналізувати й
інтерпретувати
її,
впорядковувати,
класифікувати
й
систематизувати з дотриманням принципів академічної
доброчесності.
ПРН7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх
розв’язання із застосуванням доцільних методів та
інноваційних підходів.
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення
усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною
та іноземною (іноземними) мовами
ПРН12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію
та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції
обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у
професійній діяльності.
ПРН17.
Збирати,
аналізувати,
систематизувати
й
інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх
для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності та/або навчання
ПРН2. Ефективно працювати з інформацією: добирати
необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової
літератури та електронних баз, критично аналізувати й
інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й
систематизувати
з дотриманням принципів академічної доброчесності.
ПРН7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх
розв’язання із застосуванням доцільних методів та
інноваційних підходів.
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення
усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною

розв’язання професійних завдань.
СК9. (З/У/К/А/В) Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних
жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
СК10. (З/У/А/В) Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний (залежно від обраної спеціалізації) аналіз текстів
різних стилів і жанрів.

ВП21

ВП22

Термінознавство
переклад

Загально-

та

ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК13. (З/У/А/В) Здатність проведення досліджень на належному рівні.
СК1. (З) Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК9. (З/У/К/А/В) Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних
жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
СК10. (З/У/А/В) Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний (залежно від обраної спеціалізації) аналіз текстів
різних стилів і жанрів.

ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
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та іноземною (іноземними) мовами
ПРН12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію
та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції
обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у
професійній діяльності.
ПРН17.
Збирати,
аналізувати,
систематизувати
й
інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх
для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності та/або навчання
ПРН19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних
дослідженнях у галузі філології.
ПРН2. Ефективно працювати з інформацією: добирати
необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової
літератури та електронних баз, критично аналізувати й
інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й
систематизувати
з дотриманням принципів академічної доброчесності.
ПРН7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх
розв’язання із застосуванням доцільних методів та
інноваційних підходів.
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення
усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною
та іноземною (іноземними) мовами
ПРН12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію
та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції
обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у
професійній діяльності.
ПРН17.
Збирати,
аналізувати,
систематизувати
й
інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх
для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності та/або навчання
ПРН19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних
дослідженнях у галузі філології.
ПРН2. Ефективно працювати з інформацією: добирати

теоретичний
курс
другої мови

письмово.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК13. (З/У/А/В) Здатність проведення досліджень на належному рівні.
СК1. (З) Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК9. (З/У/К/А/В) Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних
жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
СК10. (З/У/А/В) Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний (залежно від обраної спеціалізації) аналіз текстів
різних стилів і жанрів.

ВП23

Основи
перекладацького
скоропису

ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК13. (З/У/А/В) Здатність проведення досліджень на належному рівні.
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК9. (З/У/К/А/В) Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних
жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.

ВП24

Статистичні

ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
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необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової
літератури та електронних баз, критично аналізувати й
інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й
систематизувати
з дотриманням принципів академічної доброчесності.
ПРН7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх
розв’язання із застосуванням доцільних методів та
інноваційних підходів.
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення
усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною
та іноземною (іноземними) мовами
ПРН12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію
та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції
обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у
професійній діяльності.
ПРН17.
Збирати,
аналізувати,
систематизувати
й
інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх
для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності та/або навчання
ПРН2. Ефективно працювати з інформацією: добирати
необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової
літератури та електронних баз, критично аналізувати й
інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й
систематизувати
з дотриманням принципів академічної доброчесності.
ПРН7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх
розв’язання із застосуванням доцільних методів та
інноваційних підходів.
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення
усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною
та іноземною (іноземними) мовами
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції
обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у
професійній діяльності.
ПРН2. Ефективно працювати з інформацією: добирати

ВП25

методи
в
лінгвістиці

письмово.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК13. (З/У/А/В) Здатність проведення досліджень на належному рівні.
СК1. (З) Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК9. (З/У/К/А/В) Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних
жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
СК10. (З/У/А/В) Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний (залежно від обраної спеціалізації) аналіз текстів
різних стилів і жанрів.
СК14. (З/У) Знання сучасних загальних теорiй перекладу, що визначають
стратегiї перекладу, уміння розрізняти типи текстів i види iх перекладу.

Психологія
перекладу

ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК13. (З/У/А/В) Здатність проведення досліджень на належному рівні.
СК2. (З/У/А/В) Здатність використовувати в професійній діяльності знання про
мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
СК6. (З/У/К/А/В) Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати
мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанровостильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному,
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необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової
літератури та електронних баз, критично аналізувати й
інтерпретувати
її,
впорядковувати,
класифікувати
й
систематизувати з дотриманням принципів академічної
доброчесності.
ПРН7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх
розв’язання із застосуванням доцільних методів та
інноваційних підходів.
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення
усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною
та іноземною (іноземними) мовами
ПРН12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію
та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції
обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у
професійній діяльності.
ПРН17.
Збирати,
аналізувати,
систематизувати
й
інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх
для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності та/або навчання
ПРН19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних
дослідженнях у галузі філології.
ПРН1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями
та нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й
письмово, використовувати їх для організації ефективної
міжкультурної комунікації.
ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх
застосовувати у практичній діяльності.
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення
усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною
та іноземною (іноземними) мовами.
ПРН12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію
та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
ПРН14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в
усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових
різновидах
і
регістрах
спілкування
(офіційному,

нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК9. (З/У/К/А/В) Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних
жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
СК10. (З/У/А/В) Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний (залежно від обраної спеціалізації) аналіз текстів
різних стилів і жанрів.
ВП26

Мультимодальний
переклад

ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК13. (З/У/А/В) Здатність проведення досліджень на належному рівні.
СК2. (З/У/А/В) Здатність використовувати в професійній діяльності знання про
мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
СК6. (З/У/К/А/В) Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати
мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанровостильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному,
нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК9. (З/У/К/А/В) Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних
жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
СК10. (З/У/А/В) Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний (залежно від обраної спеціалізації) аналіз текстів
різних стилів і жанрів.

ВП27

Історія

ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
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неофіційному,
нейтральному),
для
розв’язання
комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній,
професійній, науковій сферах життя.
ПРН15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і
жанрів.
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції
обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у
професійній діяльності.
ПРН1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями
та нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й
письмово, використовувати їх для організації ефективної
міжкультурної комунікації.
ПРН7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх
розв’язання із застосуванням доцільних методів та
інноваційних підходів.
ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх
застосовувати у практичній діяльності.
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення
усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною
та іноземною (іноземними) мовами.
ПРН12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію
та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
ПРН14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в
усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових
різновидах
і
регістрах
спілкування
(офіційному,
неофіційному,
нейтральному),
для
розв’язання
комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній,
професійній, науковій сферах життя.
ПРН15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і
жанрів.
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції
обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у
професійній діяльності.
ПРН1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями

ВП28

перекладознавства

письмово.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК13. (З/У/А/В) Здатність проведення досліджень на належному рівні.
СК2. (З/У/А/В) Здатність використовувати в професійній діяльності знання про
мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
СК6. (З/У/К/А/В) Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати
мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанровостильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному,
нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК9. (З/У/К/А/В) Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних
жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
СК10. (З/У/А/В) Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний (залежно від обраної спеціалізації) аналіз текстів
різних стилів і жанрів.

Практика
перекладу
(друга мова)

ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК8. (К/А/В) Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК12. (З/У/К) Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК13. (З/У/А/В) Здатність проведення досліджень на належному рівні.
СК7. (З/У/А/В) Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації
мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту
(залежно від обраної спеціалізації).
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та нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й
письмово, використовувати їх для організації ефективної
міжкультурної комунікації.
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення
усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною
та іноземною (іноземними) мовами.
ПРН12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію
та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
ПРН14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в
усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових
різновидах
і
регістрах
спілкування
(офіційному,
неофіційному,
нейтральному),
для
розв’язання
комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній,
професійній, науковій сферах життя.
ПРН15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і
жанрів.
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції
обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у
професійній діяльності.
ПРН19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних
дослідженнях у галузі філології.
ПРН6. Використовувати інформаційні й комунікаційні
технології для вирішення складних спеціалізованих задач і
проблем професійної діяльності.
ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх
застосовувати у практичній діяльності.
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення
усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною
та іноземною (іноземними) мовами.
ПРН15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і
жанрів.
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції
обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у
професійній діяльності.

ВП29

Країнознавчі
аспекти
теорії
перекладу
(друга мова)

ВП30

Лінгвістичне
перекладознавство в
США та
Великій
Британії

СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК9. (З/У/К/А/В) Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних
жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
СК14. (З/У)Знання сучасних загальних теорiй перекладу, що визначають
стратегiї перекладу, уміння розрізняти типи текстів i види iх перекладу.
ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК8. (К/А/В) Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК12. (З/У/К)
Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК13. (З/У/А/В) Здатність проведення досліджень на належному рівні.
СК7. (З/У/А/В) Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації
мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту
(залежно від обраної спеціалізації).
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК9. (З/У/К/А/В) Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних
жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
СК14. (З/У) Знання сучасних загальних теорiй перекладу, що визначають
стратегiї перекладу, уміння розрізняти типи текстів i види iх перекладу.
ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК8. (К/А/В) Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК12. (З/У/К)
Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
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ПРН17.
Збирати,
аналізувати,
систематизувати
й
інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх
для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності та/або навчання
ПРН19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних
дослідженнях у галузі філології.
ПРН6. Використовувати інформаційні й комунікаційні
технології для вирішення складних спеціалізованих задач і
проблем професійної діяльності.
ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх
застосовувати у практичній діяльності.
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення
усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною
та іноземною (іноземними) мовами.
ПРН15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і
жанрів.
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції
обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у
професійній діяльності.
ПРН17.
Збирати,
аналізувати,
систематизувати
й
інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх
для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності та/або навчання
ПРН19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних
дослідженнях у галузі філології.
ПРН6. Використовувати інформаційні й комунікаційні
технології для вирішення складних спеціалізованих задач і
проблем професійної діяльності.
ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх
застосовувати у практичній діяльності.
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення
усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною
та іноземною (іноземними) мовами.
ПРН15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і

ВП31

Практика
перекладу
юридичної
літератури

ЗК13. (З/У/А/В) Здатність проведення досліджень на належному рівні.
СК7. (З/У/А/В) Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації
мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту
(залежно від обраної спеціалізації).
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК9. (З/У/К/А/В) Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних
жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
СК14. (З/У) Знання сучасних загальних теорiй перекладу, що визначають
стратегiї перекладу, уміння розрізняти типи текстів i види iх перекладу.
ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК12. (З/У/К)
Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК13. (З/У/А/В) Здатність проведення досліджень на належному рівні.
СК7. (З/У/А/В) Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації
мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту
(залежно від обраної спеціалізації).
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК9. (З/У/К/А/В) Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних
жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
СК14. (З/У) Знання сучасних загальних теорiй перекладу, що визначають
стратегiї перекладу, уміння розрізняти типи текстів i види iх перекладу.
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жанрів.
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції
обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у
професійній діяльності.
ПРН17.
Збирати,
аналізувати,
систематизувати
й
інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх
для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності та/або навчання
ПРН19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних
дослідженнях у галузі філології.
ПРН6. Використовувати інформаційні й комунікаційні
технології для вирішення складних спеціалізованих задач і
проблем професійної діяльності.
ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх
застосовувати у практичній діяльності.
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення
усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною
та іноземною (іноземними) мовами.
ПРН15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і
жанрів.
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції
обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у
професійній діяльності.
ПРН17.
Збирати,
аналізувати,
систематизувати
й
інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх
для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності та/або навчання
ПРН19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних
дослідженнях у галузі філології.

П32

Практика
перекладу
медичної
літератури

ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК12. (З/У/К)
Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК13. (З/У/А/В) Здатність проведення досліджень на належному рівні.
СК7. (З/У/А/В) Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації
мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту
(залежно від обраної спеціалізації).
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК9. (З/У/К/А/В) Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних
жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
СК14. (З/У) Знання сучасних загальних теорiй перекладу, що визначають
стратегiї перекладу, уміння розрізняти типи текстів i види iх перекладу.

ПРН6. Використовувати інформаційні й комунікаційні
технології для вирішення складних спеціалізованих задач і
проблем професійної діяльності.
ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх
застосовувати у практичній діяльності.
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення
усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною
та іноземною (іноземними) мовами.
ПРН15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і
жанрів.
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції
обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у
професійній діяльності.
ПРН17.
Збирати,
аналізувати,
систематизувати
й
інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх
для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності та/або навчання
ПРН19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних
дослідженнях у галузі філології.

ВП33

Практика
перекладу
суспільнополітичної
літератури

ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК8. (К/А/В) Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК12. (З/У/К)
Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК13. (З/У/А/В) Здатність проведення досліджень на належному рівні.
СК7. (З/У/А/В) Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації
мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту
(залежно від обраної спеціалізації).
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.

ПРН6. Використовувати інформаційні й комунікаційні
технології для вирішення складних спеціалізованих задач і
проблем професійної діяльності.
ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх
застосовувати у практичній діяльності.
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення
усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною
та іноземною (іноземними) мовами.
ПРН15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і
жанрів.
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції
обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у
професійній діяльності.
ПРН17.
Збирати,
аналізувати,
систематизувати
й
інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх
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ВП34

Практика
перекладу
технічних
текстів
(перша мова)

ВП35

Практика
перекладу
технічних
текстів
(друга мова)

СК9. (З/У/К/А/В) Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних
жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
СК14. (З/У) Знання сучасних загальних теорiй перекладу, що визначають
стратегiї перекладу, уміння розрізняти типи текстів i види iх перекладу.
ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК8. (К/А/В) Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК12. (З/У/К) Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК13. (З/У/А/В) Здатність проведення досліджень на належному рівні.
СК7. (З/У/А/В) Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації
мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту
(залежно від обраної спеціалізації).
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК9. (З/У/К/А/В) Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних
жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
СК14. (З/У) Знання сучасних загальних теорiй перекладу, що визначають
стратегiї перекладу, уміння розрізняти типи текстів i види iх перекладу.
ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК6. (З/У/К) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК8. (К/А/В) Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10. (З/У) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК12. (З/У/К) Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК13. (З/У/А/В) Здатність проведення досліджень на належному рівні.
СК7. (З/У/А/В) Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації
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для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності та/або навчання
ПРН19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних
дослідженнях у галузі філології.
ПРН6. Використовувати інформаційні й комунікаційні
технології для вирішення складних спеціалізованих задач і
проблем професійної діяльності.
ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх
застосовувати у практичній діяльності.
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення
усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною
та іноземною (іноземними) мовами.
ПРН15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і
жанрів.
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції
обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у
професійній діяльності.
ПРН17.
Збирати,
аналізувати,
систематизувати
й
інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх
для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності та/або навчання
ПРН19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних
дослідженнях у галузі філології.
ПРН6. Використовувати інформаційні й комунікаційні
технології для вирішення складних спеціалізованих задач і
проблем професійної діяльності.
ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх
застосовувати у практичній діяльності.
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення
усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною
та іноземною (іноземними) мовами.
ПРН15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і
жанрів.
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції

ВП36

Практика
перекладу
економічних
текстів
(перша мова)

мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту
(залежно від обраної спеціалізації).
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК9. (З/У/К/А/В) Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних
жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
СК14. (З/У) Знання сучасних загальних теорiй перекладу, що визначають
стратегiї перекладу, уміння розрізняти типи текстів i види iх перекладу.
ЗК3. (З/У/К/А/В) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК4. (К/А/В) Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК5. (З/У/А/В) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК7. (А/В) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК8. (К/А/В) Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК9. (З/У/К) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК11. (У/А/В) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК12. (З/У/К) Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
СК7. (З/У/А/В) Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації
мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту
(залежно від обраної спеціалізації).
СК8. (З/У/К) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
СК12. (З/У/К/А/В) Здатність до організації ділової комунікації.
СК14. (З/У)Знання сучасних загальних теорiй перекладу, що визначають
стратегiї перекладу, уміння розрізняти типи текстів i види iх перекладу.
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обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у
професійній діяльності.
ПРН17.
Збирати,
аналізувати,
систематизувати
й
інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх
для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності та/або навчання
ПРН19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних
дослідженнях у галузі філології.
ПРН1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями
та нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й
письмово, використовувати їх для організації ефективної
міжкультурної комунікації.
ПРН2. Ефективно працювати з інформацією: добирати
необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової
літератури та електронних баз, критично аналізувати й
інтерпретувати
її,
впорядковувати,
класифікувати
й
систематизувати з дотриманням принципів академічної
доброчесності.
ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх
застосовувати у практичній діяльності.
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення
усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною
та іноземною (іноземними) мовами.
ПРН14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в
усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових
різновидах
і
регістрах
спілкування
(офіційному,
неофіційному,
нейтральному),
для
розв’язання
комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній,
професійній, науковій сферах життя.
ПРН18. Мати навички управління комплексними діями або
проектами при розв’язанні складних проблем у професійній
діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести
відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних
умовах.

