
СХВАЛЕНО Вченою радою
Кременчуцъкого нацiонального 1тriверситету
iMeнi Михайла Остроградського

вiд <26> травIrя 2а22 р.
протокол NЬ 8

ького нацiона-irьного

Остроградського
:-В. Загiрняк

р.

ОСВIТНЬО-ПРОФЕ СIЙ{А ПРОГРАМА ВИП{ОТ ОСВIТИ

<ГЕРМАНСЬКI МОВИ ТА ЛIТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО)r,

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 03 Гуманiтарнi науки
СПЕЦIАЛЬНIСТЬ 035 Фiлологiя
СПЕЦIАЛIЗАЦIЯ 035.041 Германськi мови та

лiтераryри (перекJIад включЕо),
перша - ацглiська

PIBEHь ВИЩОI ОСВIТИ другиЙ (магiстерськиЙ)
CTУIIIHь магiстр
ОСВIТНЯ КВАЛIФIКАЦШ магiстр фiлологiТ

Кременчук 2а22



2

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

освIтньо-проФЕсIЙноi прогрАми вищоi освIти

РОЗРОБЛЕНО

Керiвник робочоi групи

(гарант освiтнъоТ програми)

РЕКОМЕНДОВАНО

Кафедрою перекJIаду

В.о. зав. кафедри

протокол J\Гч 9 вiд (10> травня 2022 р.

схвАлЕно

Науково-методичною Радою факультету ПГiСН

голова Нмр

протокол Jф 9а вiд <<10> травня 2022 р.

ПОГОДЖЕНО

Голова методичноТ ради КрНУ

протокол J\b 8 вiд <<26>> травня 2а22 р.

Чрдiлелi Т.В.

И Артеменко I0.0._
// ,/

Лiтвiнова о.В.

KocTiH В.В.



з

змIст t

1. проФIль oCBITHboT прогрАми

3. стр)дктурно-логIчнА схЕмА oCBITHboI прогрАми
4. ФормА виIтускнот АтЕстАlцi здоБ)гвАIпв виIItоi освIти. 14

5. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТI СИСТЕМИ ЗАБЕЗШЧЕННЯЯКОСП
ВИIЦОI ОСВIТИ

б. шрЕлIк нормАтивнIд( докумЕнтIв, нА якIФ(
БАЗУеТЬСЯ СТАНДАРТ ВИПIОi ОСВIТИ

7. мАтриIs BIдIOBIшOCTI.

5

|2

1з

1,4

15

\6



4

пЕрЕдмов4

1. вшсЕно
Науково-методичною радою факультету tГi СН Кременчуцького

нацiо нально го унiверситеry iMeHi Михайла Остроградсъкого
к10> травня 2022 р., протокол Ns 9а

2. р(вроБники:
1. Чрдiлелi Т. В., к. фiлол. н.
2. Сiзова К. Л., д. фiлол. н.
З. Артеменко Ю. О., к. фiлол. н.
4. Шишко А. В., к. пед. наук.
5. Шамплiнська I. Ю., генерrtльний директор IIАТ <Щжей Ti IнтернешЕп

Украiна>
6. Гелетей Г.Ю., здобувач вищоТ освiти за ОР <Магiстр>, ФIЛ-21-1м.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

1. CaMoxiHa В.П., завiдувачка кафедри англiйськоi фiлологii Харкiвського
нацiона;lьного унiверситету iMeHi В. Н. Каразiнц докторка фiлологiчних
наук, професорка, академiкиня НАН ВищоТ освiти УкраiЪи.

2. Богданова М.А., начаJIьник сrrужби 4дмiнiстративних посJIуг,
IIАТ <<Полтасъкий ГЗК>



1.

5

ШРОФIЛЬ OCBITHЬOI ПРОГРДМИ
зi спецiальностi 035 Фiлологiя

1 * Загальr,rа iнфоgмацiя
Повна н€Iзва ЗВо
та iнстиryту
lфакультету

,q

Кременчуцький нацiоналъrlий унiверситет iMeHi Михайла
Остроградсъкого
Факультет права, гуманiтарних i соцiаrrънlD( наук
Кафедра перекладу

Ступiнь вищоi
освiти та назва
квалiфiкацii
мOвою оригiналу

ст)шlнъ вищо1 освlти - магlстр
освiтня квалiфiкацiя - магiстр фiлологii
спецiальнiсть - 035 Фiлологiя
спецiа-пiзацiя * 035.041 Германсъкi мови та лiтератури
(переклад вкJIючно), гrерша - англiйсъка
освiтця прогр?ма -Германськi мови та лiтераryри (переклад
включно)
квалiфiкацiя в дипломi -магiстр фiлологii за спецiа-тliзацiею
0З5.041 Германськi мови та лiтераryри (переклад включно),
перша - англiйська

PiBeHb вищоi
освiти

Друг"й (магiстерський)

Офiцiйна назва
ocBiTHboi
програми

Германськi мови та лiтератури (переклад включно)

Тип диплому та
обсяг освiтнъоi
прOграми

ffиплом магiстра, одиниlшиi490 кредитiв СКТС, TepMiH
навчання * 1 piK i 4 мiсяцi

На"явнiсть
акредитацii

Сертифiкат про акредитацiю вiд 25.02.20|9 р.,
Серiя УД N9 17010011

I]икл / piBeHb
вищоi освiти

НРкУкраТни-7рiвень
FQ-EHEA - другий цикл
EQF-LLL 7 piBeHb

Мiжнародна
класифiкацiя

ISED-F 201^з

Передрtови Наявнiсть освiтнього ступеня бакал авра або освiтЕього
квалiфiкацiйного рiвня спецiалiста

Мова (и)
викJIаданнrI

Украiнсъка, англiйська, нiмецъка

TepMiH дii
ocBiTHboT
програми

,Що наступноi акредитацii (01 липня 202а р.)

Iнтернет-адреса
rrостiйного

розмiщення
ocBiTHboT
програми

http ://pereНad. kdu. edu. uа

2 *'Мета ocBiTHыli проryа}.{ц
Мiсiею кафедри перекJIаду у складi

пiдготовка конкурентоспроможного
KpFIY iMeHi Михайла
людського капiталу

Остроградського е

дJLя iнновацiйного
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роЗвитку УкраiЪи, самореалiзацii особистостi,.забезпечецЕя потреб суспiлъства,
ринку гrрацi та держави у квалiфiкованих фахiвцях.

Метою цiеТ ocBiTHboi програми е форrпryвання у магiстрiв компетентностей
для успiшного здiйснення професiйноi дiяльностi у гаrryзi фiлологii та
Перекладу з огJuIду на висококонкурентне кадрове середовище. Магiстр
фiлологii i фахiвець у г€Lлузi германських мов, лiтераryр та перекlrаду мас:
здобутц*систематизованi знання, умiння i практичнi навички з фаху, навчитися
удоскон€rлюватися професiйно протягом життя, засвоiти способи критичного й
iнновацiйного мисленнrI, набути вiдповiдних професiйних якостей, бути
конкурентосIIроможним зокрема на регiональному риЕку працi, що, серед
iншого, передбачае здiйсненнrl перекладацькоi дiялъностi з метою забезпеченшt
мiжкультурноТ комунiкацiТ у найпотужнiших г€шузях народного господарства
Надднiгrрянщини.,Щосягнення мети ocBiTHboT програми забезпечуеться через
TaKi ocBiTHi компоненти як ООК-4 Практика перекJIаду з ацглiйськоi мови,
ООК-5 Практика перекJIаду з нiмецькоТ мови, ООК-10 Методологiя i
ОРганiзацiя перекладознавчих дослiджень, ООК-11 Щипломування, захист,
ООК-12 Виробнича (перекJIадацька) гrрактика та низку вибiркових ocBiTHix
КОМПОнент, якi кафедра перекладу пропону€ дJIя катаJIогу вибiркових дисцигrлiн
факулътету.

З - Характsристика освiтнъоТ пýsграми
Предметна
область

Об'екmамu вuвчення mа професiйноi diя,,tьносmi магiстра
фiлологii е англiйська та нiмецька мови в синхронному
теоретиIIному й практичному аспекта9; су{асна
лiтераryра англiйськомовних i нiмецькомовнlD( краТн;
rrерекдад з англiйськоТ та нiмецькоi мов на украiнську;
мiжособистiсна, мiжкулътурна та масова комунiкацiя в
уснiй та писъмовiй формi.
Itiлi навчання - пiдготовка фахiвцiв, здатних розв'язувати
складнi спецiалiзованi завдання та практичнi проблеми в
галузi фiлологiТ, що характеризуються комIrlrекснiстю та
невизначенiстю умов, а саме в дiялъностi, пов'язанiй з
аналiзом, творенням (зокрема перекладом) i оцiнюваннrlм
письмових та усЕих TeKcTiB рiзних жанрiв i стилiв,
органiзацiТ успiшноТ комунiкацii рiзними мовами.
Теареmuчнuй змiсm преdлtеmнаi zалузi становитъ система
наукових теорiй, концепцiй, принципiв, категорiй, методiв
i понять германськоi фiлологii.
Меmоdu, лаеmоduкu mа mехнолоzi|: заг€IJIьнонауковi та
спецiалънi методи аналiзу лiнгвiстичних одиницъ, методи
й методики доолiдження дискурсу, мови i лiтераryри,
iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiI.

Орiентацiя
ocBiTHboT
програми

Програму зорiентовано на гriдготовку фахiвцiв, здатнlD(
розв'язувати складнi спецiалiзованi завданнrI та IIрактичнi
проблеми в галузi фiлологii, що характеризуються
кOмплекснiстю та невизначенiстю умов, а саме в
дiялъностi, пов'язанiй з аналiзом, TBoperrHrIM (зокрема
перекjIадом) i оцirтованням писъмових та усних TeKcTiB
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рiзних жанрiв i стилiв, .органiзацiТ успiшноi комунiкацiТ
рiзними мовами.

Основний фокус
ocBiTHboi
шрограми

У фокусi ocBiTHboi програми - система су{асЕих наукових
теорiй, концепцiй, принципiв, категорiй, методiв i понятъ
германськоi фiлологii, перешIаду та педагогiки.
Ключовi сдова: фiлологiя, гермаЕсъкi мови та лiтератl,ри,
англiйська мова, нiмецька мова, переклад, педагогiка.

особливостi
ocBiTHboi
програми
(унiкальнiсть)

Програма акценту€ться на пiдготовцi фахiвця,
конкурентоспроможного на регiонапъному ринку працi, що,
серед iншого, гrередбачае здiйсненн,я перекJIадацькоТ
дiяльностi у найпотужнiших г€tлузях народЕого
господарства Надднiпрянщини. Пiдготовцi такого фахiвця
покликанi сприяти TaKi ocBiTHi компоненти як ООК-4
Практика перекладу з англiйсъкоi мови, ООК-5 Практика
lrерекладу з нiмецькоТ мови, ООК- 10 Методологiя i
органiзацiя перекладознавчих дослiджень, ООК-11
ЩипломуваннrI, захист, ООК-12 Виробнича (перекладацъка)
практика та низку вибiркових ocBiTHix компонент, якi
кафедра шерекJIаду пропонус дJuI каталоry вибiрковюt
дисциплiн факулътету.

4 - ПР*датнiсть BHITyсKrlиKiB до ЕрацевлаштуваншI та подutJIъ-шо.о,павчанЙ
Придатнiстъ до
працевлаштуваннrI

За класифiкатором Ж 00З:2010:
Ж\а.2 Асистент, виюIадач вищого навчаJIъЕого закJIаду
2З20 Викладач професiйно-технiчного навчшIъного закJIяду,
викJIадач про фесiйного навчЕIirьно-виховного закладу,
вчитель середнъого навч€шIьно-виховного закладу
2З5l. 1 Молодший науковий спiвробiтник (методи
навчанIuI), науковий спiвробiтник (методи навчання),
науковий спiвробiтник-консулътант (методи навчанrrя)
2З5|.2 Викладач (методи навчання)
2444.1 Молодший науковий спiвробiтник (фiлологiя,
лiнгвiстика та переюIади), науковий спiвробiтник (фiлологiя,
лiнгвiстика та перекjIади), науковий спiвробiтник-
консультант (фiлологiя, лiнгвiстика та перекJIади), фiлолог-
дослiдник
2444 .2 Фiлолог, лiнгвiст, перекJIадач, перекладач технiчцоI
лiтераryри, редактор-шерек ладач, гiд-перекладач

Подальше
навчання

Навчання на третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi вищоТ
освiти. Набуття додаткових ква_гriфiкацiй у системi
пiслядипломноi освiти.

5 - Викладаннrl та оцiнrовання
ВикладаннrI та
навчаннrI

Викладання та навчаннrI : студентоцентроваЕе,
KoMпeTeHTHicTHo-opieHToBaHe, практико-орiснтоване,
мiждисциплiнарне.
Форми освiтнього процесу: навчаJIьнi заняття, виконаннrI
iндивiдуалъних завдань, контрольнi заходи, практика?
самостiйна робота.
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Форми навч€IпьЕих занять: лекцiя, практичЕе занrIття,
семiнарсъке заняття, лабораторна робота, практика,
консультацiя.
Методи, методики та технологiТ: загальнонауковi та
спецiалънi лiнгвiотичнi методи ана-тliзу й методики
дослiдження дискурсу, мови й лiтераryри, iнформацiйно-
комунiкацiйнi технологii.

Оцiнювання Письмовi та ycHi iспити, диференцiйованi залiки, захисти
звiтiв з виробничоi та асистентськоТ практик; державна
атестацiя на ocнoвi захисту магiстерськоi роботи з теорii та
практики перекjIаду
Врахування неформальноТ освiти
Врахування академiчноi мобiлъностi
Положеннr[ про проведенЕlI поточного та семестровсго
контролю:
http://www.kdu.edu.ualuch otd/polog pot semestr kontrol.pdf

6 * Програмн_i компетентностi
[нтегральна
компетентнiстъ

IK1" Здатнiсть розв'язувати складнi завданЕя i проблеми в
галузi лiнгвiстики, лiтературознавства й в гrроцесi
професiйноТ дiяльностi або навчаннrI, що передбачае
проведення дослiдженъ таlабо здiйснення iнновацiй та
характеризуеться невизначенiстю умов i вимог.

Загалънi компетентностi (ЗК)
ЗК1. Здатнiстъ спiлкуватися державною мовою як усно, так письмово.
ЗК2. Здатнiсть бути критичним i самокритичним.
ЗКЗ. Здатнiсть до пошуку, оrrрацюванIш та аналiзу iнформацiТ з рiзних джерел.
ЗК4. Умiння виrIвляти, ставити та вирiшувати гrроблеми.
ЗК5. Здатнiстъ працювати в командi та автономЕо.
ЗК6. Здатнiстъ спiлкуватися англiйською мовою.
ЗК7. Здатнiстъ спiлкуватися нiмецькою мовою.
ЗК8. Здатнiсть до аботрактного мислення, аналiзу та синтезу.
ЗК9. Навички використаннjI iнформацiйних i комунiкацiйнкх технологiй.
ЗК10. Здатнiстъ до адаптацiТ та дiТ в новiй ситуацii.
ЗК11. Здатнiсть спiлкувжися з представниками iнших професiйних гругr рiзного
рiвня (з експертами iнших галузей знанъ/видiв економiчноi дiялъностi).
ЗК12. Здатнiсть до проведеЕшI дослiджень на наIIежЕому piBHi.
ЗКlЗ. Здатнiсть генерувати HoBi iдеi (креативнiсть).

Фаховi компетентностi (Фк)
ФК1. Здатнiсть вiлъно орiентуватися в рiзних напрямах i школах.
ФК2. Здатнiсть осмислювати лiтературу як полiсистему, роз}мiти еволлоцiйний
шJuIх розвитку англiйськомовноi й нiмецькомовноТ лiтераryри.
ФКЗ. Здатнiстъ критично осмислювати iсторичнi надбання та HoBiTHi досягненнrI
фiлологiчноi науки.
ФК4. Здатнiсть здiйснювати науковий аналiз i 

"rpyKTypyBaHHrIмовногоlмовленневого Й лiтературного MaTepia.iry з ypaxyвaнHяM кдасичних i
HoBiTHix методологiчних принцигtiв.
ФК5. УсвiДомдення метод9логiчного, органiзацiйного, та правового пiдгрунтя,
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необхiдного дJuI дослiджень таlабо iнновацiйЕих розробок у гаlryзi фiлологii
IIРеЗеНТацii iх резулътатiв професiйнiй спiлънотi та захисry iнтелектуалъноi
власностi на результати дослiдженнll та iнновацiй.
ФК6. ЗДатнiсть застосовувати поглибленi знаЕнrI зi спецiалiзацii
035.041 Германськi мови та лiтераryри (переклад вкJIючно), шерша - англiйсъка
ДJuI вирiшення професiЙнrх завдань у галузi германськоi фiлологiТ,
лiтератglознавства й перекладу.
ФК7. Здатнiсть вiлъно користуватися спецiалъною термiнологiею в обранiй
гаryзi фiлологiчних дослiджень.
ФК8. УсвiдомленЕя ролi експресивних, емоцiйних, логiчних засобiв мови дJuI
досягненнlI заI1панованого прагматичного результату.

Програмнi результати (ГРН)
Знання ПРН1) Аналiзувати, гrорiвr*овати й класифiкувати рiзнi

напрями й школи в лiнгвiстиrдi.
ГРЮ) Оцiнювати iсторичнi надбання та HoBiTHi досягненнrI
лiтераryрознавства.
ПРН3) Характеризувати теоретичнi засади (концепцii,
категорii, принципи, ocHoBHi понrIття тощо) та прикладнi
аспекти спецiалiзацiТ.

Умiнrrя IIРH4) Упевнено володiти державною та англiйською й
нiмецъкою мовами дJIя реалiзацii письмовоТ та ycHoi
коп,гуr*iкацiТ, зокрема в ситуацiях професiйного й наукового
спiлкування; презентувати результати дослiджень
державною та англiйською й нiмецькою мовами.
ПРН5) Застосовувати cy.racHi методики 14 технологii,
зокрема iнформацiйнi, дJI;I успiшного й ефективного
здiйснення професiйноi дiяльностi та забезгrеченIuI якостi
дослiдження в галузi германськоI фiлологii,
лiтературозЕавства й гrерекладу.
IIРНб) Оцiнювати й критиIIно аналiзувати соцiально,
особистiсно та професiйно значущi проблеми i пропонувати
шляхи ix вирiшеннrl у скJIадних i непередбачуваних }ъdовах,
що потребуе застосуваншI IIових пiдходiв та IIрогнозуванIш.
IIРН7) Збирати й систематизувати MoBHi та лiтераryрнi
факти, iнтерпретувати та перекJIадати тексти рiзних стилiв i
жанрiв, у тому чисдi фаховi, зокрема з фахових мов,
представлених у регiонi.
IIРН8) Здiйснювати на)rковий аналiз мовного, мовлеЕневого
й лiтераryрного матерiаiгу, iнтерпретувати та структурувати
його з урахуванням доцiлъних методологiчних принциuiв,
формулювати узаг€шъненнrI на ocHoBi самостiйно
опрацьованих данкх.
IIРН9) !осryпно й арryмеЕтовано пояснювати cyTнicTb
конкретншr фiлологiчних питань, власну точку зору на HlD(
та Ti об{рунryваншI як фахiвцям, так i широкому загапу,
зокрема оообам, якi навчаються.
ПРН10) Створювати, аналiзувати, перекJIадати й редаryвати
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тексти рiзнrж стилiв i жанрiв.
ПРН11) Обирати о[тимаJIьнi дослiдницькi пiдходи й методи
для аналiзу конкретного лiнгвiстичного чи лiтераryрного
матерiалу.
IIРН12) Гfuанувати, органiзовувати, здiйснювати i
презентувати дослiдження та/або iнновацiйнi розробки в
гагузi германськоi фiлологii, лiтературознавства й
перекJIадY.

Комунiкацiя ПРНlЗ) Знаходити оптимапьнi шляхи ефективноi взасмодiТ у
професiйному колективi та з представниками iнших
професiйЕих груп рiзного рiвня.
ПРН14) Застосовувати знаннrI про експресивнi, емотивнi,
логiчнi засоби мови та TexHiKy мовJIенЕя дJuI досягненюI
запланованого прагматичЕого резулътату й органiзащii
успiшноi комунiкацii.

Автономiя i
вiдповiдалънiсть

IIРН15) Оцiнювати власну навчztльну та liayкoBo-
професiйну дiяльнiсть, будувжи та втirповати ефективну
стратегiю саморозвитку та професiйного
самовдоскон€LпеЕня.
IIРН 1 6) .Щотриrчгуватися правил академiчноi доброчесностi.
ПРН17) Використовувати спецiалriзованi концештуалънi
зЕання у галузi германсъкоi фiлологii, лiтераryрознавства й
перекладу для розв'язання сюIадних задач i проблем, що
потребуе оновленнrI та iнтеграцii знанъ, часто в )rмoBax
неповноТ/недостатЕьоТ iнформацii та суперечJIивих вимог.

7 - Ресурсне забезrlgчеIц{я реаriзацi? програми
Кадрове
забезпечення

Вiдповiдно до кадрових вимог щодо забезпеченшI
провадження освiтнъоТ дiяльностi на другому
(магiстерському) piBHi вищоТ освiти.
У складi науково-педагогiчних працiвникiв, якi
забезпечують навчапьний процес :

- два доктори фiлологiчних наук, професори;
- один доктор педагогiчних наук, uрофесор;
- один доктор педагогiчних на)rк, доцеЕт;
- два каЕдидати фiлологiчнrаr наук, доценти;
- один кандидат педагогiчних наук, доцент;
- один каЕдидат фiлологiчних на).к, старший викJIадач;
- один старший викJIадач.

Матерiально-
технiчне
забезпеченнr{

Вiдповiдно до технологiчних вI,1мог щодо матерiалъно-
технiчного забезпечення ocBiTHboT дiялъностi на другому
(магiстерському) piBHi вищоi освiти.
Викладання ocBiTHix компонент забезпечено лекцiйними
аудиторiями та спецiалiзованими аудиторiями з
мулътимедiйним обладнаншIм з необмеженим доступом до
мережi Internet, а саме: кабiнет сусгriльно-полiтичних наук
(uуд. 1 5 14); комп'ютерну лабораторiю (ауд. 7 4а|;
вiдеоклас(ауд. 7418); лiнгафонний кабiнет/комп'ютернy
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лабораторiю {ауд.7З|9); лекцiйнi мультимедiйнi аудиторiТ
(uуд. 7З04, 7а0\; навчаJIънi аудиторii (uуд. 74t0, 7аП);
KiMHaTy науково-педагогiчних працiвникiв кафедри (KiMH.
7415); кабiнет завiдувача кафедри (KiMH. 7а|ф; KiMHary
аспiрантiвlлаборантсъку (KiMH. 7 4|З).

Iнформацiйне та
навчальцо-
методичне
забезпечення

Вiдповiдно до технологiчних вимог щодо навчаJIьно-
методичного та iнформацiйного забезпечення освiтньоi
дiяльностi на другому (магiстерсъкому) piBHi вищоТ освiти.
Офiцiйний сайт Kp}IY iMeHi Михайла Остроградського,
система онлайн навчання та оцiнювання знань студентiв
КрНУ, навчальнi i робочi плани, силабус4 навчально-
методичнi комплекси дисциплiн, програми rтрактик9
пiдрутники, Еавчальнi посiбники, довiдкова лiтература,
фаховi перiодичнi видання, електронна бiблiотека кафедри
перекладу тощо.

8 - Академiчна мобiльнiсть
Нацiональна
кредитна
мобiльнiстъ

На ocHoBi угод про академiчну мобiльнiсть, подвiйне
дипломування, спiвпрацю з iншими ЗВО (Харкiвський
нацiональний унiверситет iMeHi В.Н.Каразiна) тощо

М{iжнародна
кредитна
мобiльнiсть

На ocнoBi мiжнародноi програми академiчних обмiнiв СС
Еrаsmus + (К1) в межах договорiв з ЗВО-партнерами та угод
про спiвпрацю КрFГУ з закордонними ЗВО, зокрема на
ocHoBi Меморандуму про Взаеморозумiння мiж КрFIУ iMeHi
Михайла Остроградського та Унiверситетом Вiндзор
(Канада), березень 202I

Навчання
iноземних
здобувачiв вищоi
освiти

Щля iноземних громадян навчання здiйснюеться
англiйською мовою, а украiЪська мова вивча€ться як
iноземна



t2

2 пЕрЕлIк компочЕнтIв освIтньо_цроФЕсtйноi прогрАми тА
IX ЛОГIIIНА ПОСЛIДОВНIСТЬ

Код н/д

€

Компоненти освiтньоi програми
[навчальнi дисциплiни, KypcoBi проекти

(роботи), практики, квалiфiкацiйна роботаl

кiлькiсть
кредитiв

Форма
пiдсумкового

контролю
l 2 a

J 4
обов'язковi компоненти Оп

оок_1 Основи психологiТ та педагогiки вищоi
школи

.|
J диф.залiк

оок-2 Медiапедагогiка 4 диф. залiк
оок-3 C1.,lacHa лiтература краiн, мови яких

вивчаються

-э 1спит

оок_4 Практика перекJIаду з англiйсъкоi мови 8 диф. залiк
оок-5 практика Еерекпадy з нiмецъкоi мови 4 диф. залiк
оок-6 Комунiкативнi стратегii англiйськоi мови 5 iспит
оок-7 Комунiкативнi стратегii нiмецькоТ мови 4 диф, залiк
оок-8 Загальна теорiя перекJIаду J диф.за-шiк

оок-9 Методика викJIадання германсъких мов i
перекJIаду

4 диф.залiк

оок-10 Методологiя i органiзацiя перекладознавчих
дослiджень

-,J диф.залiк

оок-11 ýипломуванrrя, захист |2 диф.
оок-12 Виробнича (перекладацька) практика б диф. залiк
оок-13 Педагогiчна (асистентська) практика 6 диф. залiк
Загалъни й обсяг обов'язкових компонеЕт: 65

Вибiрковi компонеItти ОП {факультетського КатМ*г.y)
Загальни й обсяг вибiркових компонент: 25

зА ГАJЪНИИ ОБС-ЯГ OCBITHЬOI ПРОГРАМИ: 90
диф.залiк - диференцiйований залiк
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Форми атестацii
здобувачiв вищоi
освiти

формi публiчного захисry
з Teopii та практики

Атестацiя здiйснюеться у
квалiфiкацiйноi роботи
перекJIаду.

Вимоги до
квалiфiка*цiйвоi
роботи

У квалiфiкацiйнiй роботi не може бути академiчЕого
плагiату, фалъсифiкацiй та фабрикацiй.
Квалiфiкацiйна робота оприлюднюеться в регrозиторii
КрНУ iMeHi Мrтхайла Остроградсъкого.

Атестацiя випускникiв завершуеться видачею
зразка про присудженшI освiтнього ступеня
ква_гriфiкацiТ <Магiстр фiлологii>>.

докулtентiв установленого
магiстра та присво€ння

t4

4 Форми АтЕстАцIi здоБ}rвАчIв вищоi освIти

5 ВИМОГИ ДО HAЯBHOCTI СИСТЕМИ ВНУТРIШНЬОГО
ЗАБЕЗПЕIIЕННЯ ЯКОСТI ВИЩОi ОСВrТИ

У КрF{У функцiонуе система забезпечеЕнrI якостi освiтнъоi дiялъностi та
якостi вищоТ освiти (система внутрiшнього забезпечення якостi), яка передбачае
здiйсненшI TaKrD( процедур i заходiв:

1 ) визначення rтринципiв тапроцедур забезпечення якостi вищоТосвiти;
2) здiйснення монiторинry та перiодичного перегjulду ocBiTHix програм;
3) щорiчне оцiнювання здобувачiв вищоi освiти, науково-педагогiчних i

педагогiчних гrрацiвникiв закJIаду вищоТ освiти та реryJIярне оприJIюдненшI
реЗультатiв таких оцiнювань Еа офiцiйному веб-сайтi закладу вищоТ освiти, на
iнформацiйнrо< стендах та в будь-якиiа iншийсгrосiб;

4) забезгrеченнrt гriдвищення квалiфiкацiТ шедагогiчних, на)rкових i науково-
педагогiчних працiвникiв;

5) забезпечення H€llIBHocTi необхiднlах pecypciB дJu{ органiзацiТ освiтнього
ПРОцеСУ, У Тому числi самостiЙноi роботи сryдентiв, за кожною освiтньою
прO|рамою;

б) забезпечення наявностi iнформацiйних систем для ефективного управлiння
освlтнlм процесом;

7)забезпеченIuI публiчностi iнформацii про ocBiTHi програми, cTyпeнi вищоi
освiти та квалiфiкацii;

8)забезпечення дотриманшI академiчноТ доброчесностi працiвниками
ЗаклаДiв вищоi освiти та здобувачами вищоТ освiти, у To]vry числi створенrтя i
забезпечення функцiонування ефективноТ системи запобiгання та виявлення
академiчного плагiату;

9) iнших процедур i заходiв. Система забезпечення закJIадом вищоТ освiти
яКостi ocBiTHboi дiяльностi та якостi вищоТ освiти (система внутрiшнъого
забезпеченюI якостi) за подаЕням закладу вищоi освiти оцiнюеться
Нацiоналъним агентством iз забезпеченнlI якостi вищоi освiти або
акредитованими ним незaUIежними установами оцiнювання та забезпечеЕЕrI
ЯКОСтi вищоi освiти Еа цредмет il вiдповiдностi вимогам до системи забезпеченнrt
якостi вищоТ освiти, що затвердЕý/ються НацiонЕlJIьним агентством.
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б IIЕРЕЛIК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТIВ, НА ЯКИХ БАЗУ€ТЬСЯ
стАндАрт вищоi освrти

1. Закон УкраiЪи <Про вищу ocBiTy>> J\b 1556-VII вiд 1 липня 2014 року
l Вiдомостi ВерховноТ Ради (ВВР). - 2аИ. - J\b З7-З8. [Електронний ресурс]. -
Режим доступу : http :l/zako п4 .r ada. gov.uallaws/shoй 1 5 5 6- 1 8 .

2. Нацiональний класифiкатор УкраIни: <<Класифiкатор професiЬ>
ДК 00З:2010 / [розроб. : М. Гаврицьката iH.].-K. : Соцiнформ,2010. -746 с.

З. НацiонаJIьна рамка квалiфiкацiй l fiодаток до Постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи <Про затвердженнrI НацiональноТ рамки квалiфiкацiй> вiд 2З
листопада 2011 р. J\Ъ 1З41 [ЕлектронниЙ ресуро]. Режим доступу:
htф ://zakon4.rada. gоч. uallaws/shofl 1 З 4 l -2 0 1 1 -п.

4. Постанова Кабiнету MHicTpiB Украiни пПро затвердження перелiку
галУзеЙ Знань i сцецiальностеЙ, за якими здiйснюеться пiдготовка здобувачiв
вищоi освiтш> вiд 29 квiтlrя 2аЬ р. JФ 2бб [Електронний ресурс]. - Режим
достуt{у : htф : //zakon 4. rаdа. qоч. uallaws/shofl2 6 6 -2 0 1 5 - ш.

5. Стандарти i рекомендацii щодо забезпечення якостi в Свропейському
просторi вищоi освiти {EýG): l Свропейська асоцiацiя забезпечення якостi вищоi
освiти: европеЙський союз студентiв: Свропейсъка асоцiацiя :rнiверситетiв:
европейсъка асоцiацiя закладiв вищоТ освiти: Конфедерацiя европейського
бiзнесу <<БIЗНЕССВРОГIА>>: Свропейський реестр забезпечення якостi вищоТ
освiти. - Среван" 2015 [Електронний ресурс], Режим достуггу:
http://ihed.org.ualimages/pdf/standards-and-guidelines_for:qa_in_the_ehea_2015.pdf.

6. International ýtandard Classification of Education ISCED-F (МСКО-Г) 201З
[Електронний ресурс]. достугry:
htф://www.uis.unesco.or#Education/Documents/isced-fields-of-education-training-
20l3.pdf.
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7 МАТРИЦI ВIДIОВIДНОСТI
Таблиця 1

матриця вiдгlовiдностi визначеЕих Стандартом компетентностей /

результатiв навчаншI дескрипторам НРК

Класифiцачiя комrrетентностей за НРК Знання Умiнrrя Комунiкацiя ьтономiя та
вiдrrовiдальнiсть

Загальнi компетенцii
ЗК1. Здатнiсть сгriлкуватися
державЕою мовою як усно, TilK
письмово.

l
l

а

ЗЮ. Здатнiсть буги критичним i
саNiокритиIIним. +

Зк3. Здатнiсть до
0працюванюI та аналiзу
рiзних джерел.

пошуку,
iнформацii з +

ЗК4. Умiння виявJIяIти, ставити та
вирiшувати проблеми.

+

ЗК5. Здатнiсть працювати в командi та
автономно.

+ + l

ЗК6. Здатнiсть спiлкуватися
англiйською мовою.

+ -L

ЗК7. Здатнiсть спiлкувытися нiмецькою
мовою.

+ +

ЗК8. Здатнiсть до абстрактного
мислення, аналiзу та синтезу.

+ т
ЗК9. Навиrжи використаннrI
iнформацiйних i комуяiкацiйних
технологiй.

+

ЗК10. Здатнiстъ до адаптацiТ та дiТ в
новiй ситуацii.

l

ЗКi 1, Здатнiсть сrriлкуватися з
представниками iнших професiйних
груп рiзного рiвття (з експерта:чrи iHrrrиx
гаlryзей знаньlвидiв екоЕомiчноТ
дiяльностi).

+ +

ЗК12. Здатнiсть до trроведеЕнrI
дослiджень на належному piBHi. + + +

ЗКlЗ. Здатнiстъ генер}ъати HoBi iдеТ
(креативнiоть), +

Спецiальнi (фаховi) компетенцii
ФК1. Здатнiсть BibHo орiентуватися в
рiзних Еilпрямах i школах.

+

ФЮ. Здатнiсть осмисJIювати
лiтературу 8к гrолiсистему, розlмiти
евоJIюцlинии шJIrж розвитку
аяглiйськомовноi й, нiмецькомовноi
лiтератури.

+

ФК3. Здатнiсть крити}шо осмисJIювати
iстори.пri надбання та HoBiTHi
досягнення фiлологiчноТ наl,ки.

+

ФК4. Здатнiсть здiйсrтовати науковий
ана,тiз i стр\лкryDуваIIIшI

+ +
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мовЕого/мовлеIIневого й лiтератж)ного
MaTepia-Try з урахувrIнЕям кJIаси.ших i
HoBiTцix методоJIогi.пrих пDиншипiв.
ФК5. УсвiдомлеЕшI методологi.*tого,
органiзацiйного, та правового
пiдrруятя, необхiдlого дJuI дослiджень
таJабо iнновацiйних розробок у га-шузi

фiлологii, презентацii Тх результатiв
професiйнiй спiльнотi та захисту
iнтелекryагьноi влаоностi на
резуJьтати дослiджевнrl та iHнoBariй.

+ +

ФК6. Здатнiсть застосоврати
поглибленi знання зi спецiалiзацii
Германськi мови та лiтераryри
(переклад вкrшочно), перша
англiйська для вирiшення професiйнrдс
завданъ у га-пузi гермаЕськоТ фiлологii
лiтературозЕ€lвства й rrерекладу.

+ I
t +

ФК7. Здатнiсть вiлъно користуватися
спецiаьною термiнологiсю в обраrriй
галузi фiлологiчних дослiджень.

+ +

ФК8. Усвiдомлення ролi ексшресивIIIDL
емоцiйних, логi*lrас засобiв мови для
досягненЕJ{ заЕлаIIованого
прагматичного резyлътатy.

+
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