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0З5 Фiлологiя (за сцецiаrriзацisю 035.04 Гермапськi мФвIt та лiтератлlи {перклlад вклrоrпrо)о

IIqршаr шrглiйсъка):

l. Чрлiле.ri Т. В., каЁд. фiлол. uаук.

2, Фqдсева О.В,, каЕд. фiлол, Еауд.
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1. Профiль ocBiTнboi програми зi сrrецiальностi 035 Фiлологiя
з* ечrецiffлiз*цigло 035"841 Г*рмашськi мýýЕ{ та лiтер*т5rрп {lr*gл*к"пяд вклrочяо}u

Еерfirа - *пrлiйськ*

1 - Загальна irrформацiя
Повrr* Еазва вищtlгФ
навчальýоrо закладу то
струкгурЕого пiдроздiлу

Крменчуцьзшй вацiоsальний унiверсит*г
iMeнi Мшсайла Острогралсъкоr0
Факу.ътет шрава, гуманiтарних i ооцiальIlID( Еаук
Кафедра перекцаду

CTyniHb вищоi освiтп та
назва квшiфiкацii
мt}вою оригiналу

Ступiнь вищоi освiти - бакалавр
OcBiTrж квалiфiкацiя - бахалавр з фiлологiТ
Запи* у лнrшомi - бакалавр з фiлологiТ (германськi мовц та
лiтератчри {гrереклм вк.тпо,rrо)" IIеDша - англiйоька))

Офщйпа Е&звfi
освiтшьо[ поогDами

Гврпланськi ]v{oBи та лiтературв (шереклад вкr*оwо)

Тип дrшлOму та обсяг
ocBiTнb*i шх}Orт}ами

,Щишлом бакалавра, одиrrичяий,24а KpeпaTiB СКТС, TepMiH
навчаýtrя 3 роки 1s мiсяцiв

Наявнiеть акредитацii Эертифiкат rrро шовторЕу акредитацiю вiд 28 вересня 2011 р
Серiя mI }lъ |787а02

tr{HKэlpiBemb НРК YKpaTlш * б piBeнb, FQ-EHEA * перrняй ц$кл} EQF LLL *
6 рiвепь

шепелчмови Повна середяя 0свlта
Мова{и} викJIаданЕя украiнська, англiйська. нiмецъка
TepMiH дii освiтпьоi
шI}ýгI}амý

Сертифiкат цро акредитацiю дiйоний до 01 лиrrllя 202l р.

Iнтернет-ацреса
постiйного розмiщепня
оýису ocBiTнboi
IIDогDами

http :l/pereНad.kdu.edu.rralFiles/OРP bakqlav.r.pdf

2 - Мета ocBiTHboi пDогоами
Формування загалъýих та фахових коr"rýетеllтцостей ýJrя усшirшног* здiйскення
професiйноi дiялъностi у сферi лiнгвiстики та IIеDекладч

3 - ХапактеDистика освiтньоiпвогп8ми
Предметва область
(галузь }нань,
спецi*лькiшъо
спецiалiзацiя)

Гапузь зпанъ - 0З Гуманiтарнi науки
Спецiаьнiстъ * 0З5 Фiлологiя
Скецiалiзацiя ýЗ5,М1 Гермапськi мовк т& лпiтераryри
{переклад вк.lпо,rно). шеоша - англiйська

Орiснтацiя освiтпьоi
пЕ}огсаft4в

Освiтньо-професiйна

0сповший фокуе
ocBiTпboi шроrрами та
*rrецiалiз*цff

0сновний фокус: пiдготовка майбугнъого перекJIадача з двох
мов (англiйськоi та uiмецькоr)
Об'сюи вивIIеgЁlI: ЕорекJIад як сrd;Iадýий процес, щ0 явJiяЁ
собою подвiйний iнтергrретацiйно-rrороджувальний дискурс,
головним суб'ектом якого е особистiýть IIерекJIадача; переюIад
як сфера професiйно1 дi.nпьностi (забезrrечення мовноi
комунiкацii й обмiну iнформацiею у рiзних rалузях економiки,
ýаукЕ й TexHiKB ilýIýD{Oм IIfiрýкJiадJr рiзномаиiжвх за ф*рмото,
змiстом i жанром TekcTiB iноземною та аiшrою мовою)

Особливостi програмш навцальний час загальноiпiдготовки (академiчних годин /
кредитiв ECTS} * 7288П4{r.
НавsаJБний час за цикJIаldи {академiщlих годиý l кредитiв
ECTS):



1. Нормативних паБчальших дисциuлiн - 53401178:
1 " tr " дисýffiдiтшt гуианiтарк<эi та софа.эrъкс}*еконоh{i"жФ?
пiдготовки - 450lI5
1.2. дисциrrлiни фунда-меrrальноi пiдготовtсл - 462аП54
1.З. дщсщкilлiни rрофесйшоТ кiдготовки *. 27CIl9

2. Вибiрковах навчальнЕ)( дисциплiн - 1680156:
2. 1 " шрофеоiйно-орiснтованi мсцrаrяiн g - В2а И4
2-2, джцlцамяи вi.lьltого вибору студеIIж* З6ý112

3. Праrсrичноiпiдготовки * L8O/б.
Програл,tа шередбачас liggýxi/tнicTb ЕерекJIадацькоi rrрактики

4 - IIрядатпiсть виIIускникiв до працевлаштув&ншI та шодальшоrо IIавчаЕня
IIрилптнiсть до
rrРеЦеВЛа rUТ3i.ВаНК* *
*Класифiкатор профссiй
ДК 00З:2010

2320 Викладач професiйяо-технitlного навчаJIъного зtжладу,
вЕкJIад&nr rrр*фесiйтвого Е&вчалъýФ*Еш(ýýкOгФ закж&g}rJ вчи?ель
середЕьог0 IIавчаJIьно_виховного закJIаду
2444"2 Фiлолог, лiжвiст, шерекJiадач, ýерекяжач технiчиоi
яiтаратYpи. ffiýжтФ&-ЕеfiеýJв.Ilач. гiд*этgкк,хадач

Шодальшо н&вчаццý ГIраво fiрOдов)Iс{тri навчаЕнrI Еа дD!томч (магiстеuськомч) niBHi
5 - Еик:ладяrlня тя ощirлrоваЕýя

Викладання та
цавчання

студентоцоЕтричне, KoмпTetlfiIlcтfi0-ople}{ToB{rкe, пptlKTEKo-
opieHToBaнe" мiждисциплiнарне

0цiнювакня письмовi екзамеýи, лиференчiйованr залllФ{? захиgт курсово1
робiт з Teopif та прiжтЕки IIерекJIаду (англйська мова}, захист
звiту за резуJьтатаR*и ýрOходжеýýя пеlrек:lадаrтькоi IIракrики,
державIrа атеgтацiя Еа ocHoBi скJIадffIнrI дýох iспитiв: з
основноi iноземноi мови i перекладу (англiйська) та друrоi
isоземнот мови i шsрекладy ft*мецька)

б - IIроrрамнi компетецтноетi
Iнтегралъна
ковлrетеrrжiсть {IK}

IK1. Здатнiсть розв'язуýати комплекснi теорети.пri та практи.rнi
завд&ýЕI i щlоблеми rriд час шрофссiйноi дiяlьlтостi у гатrрi
перекладу, або у гrрошесi IIавчrlння, що перелбачае застосуваIIшt
теорй та методЬ систеIuи на}к. що формуютъ лiнгвiстику

загаьнi компетенfiIоýтi
(зк)

ЗК1. Розумiння та власЕе осмислеЕня основЕш( свiтогдядr*iж
концешlй i пришlиrrъ у навчапнi i шрофеоifuтiй дiяльrrостi
ЗЮ- ЗджЕiсть до критЕщrого Iч{исýення" а*rалiзу i синтезу
ЗК3. Екодогi.шiстъ миýлýfi}Irl та соцiа:rьна вiдповiдаlънiсть
ЗК4. Здатнiсть шlкати, обробляти та аналiзувати iнформацiю з

рiзrшп< джерел
ЗК5. Здатнiсть зосереджуватись на якостi та результатi при
виконаннi завдаЕь
ЗК6. Навички ýиксрgстакýr{ iяфермацйкнх та KoMyBiKaTKB*Kx
технологiй
ЗК7, Здатнiсть визначати, формулювати i вирiшрати
проблеми
ЗК8. Здатнiсть сгriлкlъатися рiдною та iяоземною (ними)
мовою (моваt*и)
ЗК9. Навитси trдiжособистiсgоi взаемодiТ
ЗКl0.УмiнЕll ýрацювати автономно та в командi
ЗК11. Здатнiсть ЕланJдаа]тg та yýpaBJIr{ти власЕýм чаýOм
зкl2. Умiнrш дотриеfуватись норм здорOвсго способу ж!tтгя та
вIIроваджувати ix у особистiй та професiйнй дiяльностi

Св*цiаяъжi (фаховi}
KOMшeTeýTHocTi (ФК)

ФКI" В*додir*rш осýffýЕи}.fтt
мiждисциплiшарноТ гаrrузi

пФýrffтя!{и шsр8ЁIIадФзн&вýтва як
зýанъ; розумiння icToTнroc рис



ýерекладу як вилу- кOм}тriкативЕоi дiяльнсстi у рiзнЕх ii типах;
зý&-Ёl}iя iжвриwlкн gс бяmв<эстgй шgрýюждещьк*r8 крФщ**у"
ево.пюцii принципiв та гrрийомiв перек:rаду; rrоглибленi знання
принцишiв та методiв украiнськоi школи перекJIаду у iхнiй
iсторичнiй динамiщi
ФК2. Умiвня застосовувати фаховi зýаЕшI на практицi
ФКЗ" Знаяня су{аýних загыIьних теорй перекIIаду, ш0
вi{значають стратегif Еерек.ýýду 

"& розглядаютьýя iз жох
головних позицiй: жанри fiерекпадноТ лiтераryри i жанрово-
iнформацiйна додлiнfi{та оригiнаr{ъýих TeKcTiB* щ0 визЕачас
м9тоди шерекладу; }мiкrя розрiзняти тиIlи TeKcTiB i видв Тх

IIер9кJIаду
ФК4" В*яgдiнлтя iжgзевдвоrо i\{овФýs {ак,яiйсъкало та кiмещькqэто}
на piBHi В2 за шIкitлою Ради €вропи
ФК5. Практичнi IIавиIIкfl IIерекладащькоi дйлъностi в рiзних
гзJтузях нарадЕог0 гý*ýOдерсжа, ýа}д[ý, куýьтуFк
ФК6. Здатнiсть викоIIувати адекватний перекJIад

рiзвостлльових TeKcTiB високого рiвня складrостi; вмiння
здiйсrrl*sати к*рекllадаrрлшй яяgJriз текс,ту, iд*жтшфiкувати
контекстуальнi зЕачення мовних одиЕиць, застосовуъати
лексико-граматичrri трансформадii; зншня шразил перекJIаду
KJtime, реалiй, фразеолоri,ших 0диниIъ, суспЬно-rrолirичвоi
термiнологiТ тощо
ФК7" Володiння ьlетOд{шъgи i крий*мавяа доgяiдженl{r, ьýФв та
здатнiсть застосов}ъжи ix у лiнгвiстиwIж i ЕерекJIадOзяавIлих

дослiдження<; вмiння rrроводити лiнгвостилiсти.ший та
гrереьчадOзнавwхй шлалiз рiзтr*жанровrqх TeKcTjB {оригiка:iiв {

перекладiв); знання базовоТ термiнологii перекладозIIавства,
правип бiблiографiчrrого опису; володiння ЕавитIка}{и
академiчнOг* Ейсье{а.

- Прогвамнi пезчльтати навч&ння
Знання РН1) ,Щемонструвати знаЕнlI oc}{OBIiI,D( понятъ

г{ерекJIадсзнавсгва як мlждr{сщЕшлil{арýOл гашуз1 знань;

розlмiкня iстотних рис г{ерекладу як виду комунiкативноi
дiя-тьн*стi у рiзних iл типах; зýfi{ня i*торитяих особ.*вв*стей
перекJIадацького прOцесу, евоrлоцi? принцлтliв та прийомiв
шерекладу; поглибленi зЕаншI принципЬ та методiв
1ъраiЪськоi шrсоля ý€реклащr у rkнiй iст*рижтй джrа*лiщi;
РН2) ЩемоЕстр}ъати знilIЕl{ сучасtrих теорiй перекладу, що
визЕачають його стратегii й методи;
РНЗ} ýемФЕýтруýаlи глткб*кi ${аýýя ýр* fiриtr}еду м**я" Ti

вну,грiшню структурy, форми iснування;
Умiння РН4) ВикоII)ъати адекватний переклад рiзностильових TeKcTiB;

РН5) Вбирати верекяадацькi стратегiТ згiдн* з жаýроý0*
стилiстичною домiнантою тексту;
РН6} Здiйс}IIоватЕ редагуваi{ня иерекJIаJцr (власяого i чркого);
РН7) Корисryватися ЕаукOво-методкчýOю i фаховою
лiтератlрою з метою вдосконаленlul власЕIос rrерекладiв;
РН8) ВикористOвуýати вiдой аJIгорi{тми яiнгвостилiýfi{r*{огФ
та перекJIадознавчого аналiзу, а також розроб;iяти HoBi пiJиоди
до iнторпретацii TeKcTiB рiзяих жанрiв;
PHS} tsвiзнаtsати крквФгеr*т.хli та "ry{верг**rтнi риси украtЪ*ъкоТ



та шоземноr мов на Bcix рiвнях та вододiти стратегiею
кФýтраsтивЕr*г* ак*ллзу;
РН10) Здiйснювати перекладацький аналiз тексту;
PHl1) Використовувати тsоретитшi знанrш на практицi,
володiгя здагнiстl* дý твsрч*г*l ý*peтe*pei{E{K зжеýь;
застосовувати творчi здiбностi, якi характеризують готовнiсть
д0 створення цринцЁrrово новлпс iдей;
PHiz} Вlазначати пр*бл*матику досдiдтсеgвя у га.тузi
перекладознавства, критично оцiнювати результати
пsрекладозIIавчого дослМеrllrя та внзяачати гr*рскективнi
ЕаIIрями його шродовженЕя та коi{кретизацiТ;
РНlЗ) Застосовlъати рацiонапьнi засоби пошуку, вiдбору,
систсматиэалдiл та ама,тi:зу аяатерiаry,, кФr*:гi}GýпФват*{
ефективнiстъ дослiдницъкrж шроцеýlр та забезгrечувати
верифiкацiю отриманих результатiв;

Комуlriкащiя P}r14) Враховуватк суетdльяi вiдяосвлти, Tr*.:rirж.жi та рtяiriйнi
fepeкoнarrнrl iкших, цроявJuIти IIовагу до iндивiдуа,iьного j

{уiIьтурного рiзноманiтгя;
PHts} ýзасм,эдiята з фахiвцямк iжцхк т.алузеll rrря *KK*BaяHi
rерекладiв фахових TeKcTiB;

Азтономiя i
вiдповiдаэънiсть

РН16) ,Щемонструвати вI4коЕIаЕ}lя професiйних завд&ýь у
стандартýих та нgвизначевих ситуащiях;
РН17) Приймати обгрунтованi рiшення -ra rlести
вiдвовiдазьнiсть за р8зудьтети в;lасш*i, вроф*сiй*оi дi*ьн*стi;
РН18) Управляти власЕим ЕавчаllнJIм з мстOю самореа-rriзацii в
професiйнiй оферi;
РН19} Розр*блята та втi-i**в*ти ilдаЕи дýя дOсýгкекsя iýgTK;
РЮ0) ,Щемонструвати здаш{iсть до подаJьшого навчаЕш{ з
високим piBHeM aBToHoMHocTi;
PH?r} ýов'язувати ýýесF{у крофе*iйну дiяlк,нiсть з irrтецзесамя
та метою дiяльностi коJtективу,



2. Перелiк компонsЕт освiтньо-професiйноi програми Ta'tx логiчна послiдовнiсть
2"1. Г{ер*яiк комrт*яент ОГl

Код н/д Комrrоненти ocBiTHboT програtчrи

{кавчальнi дисцрltлiни, K,vpcoBi шрOекти {р*боти),
практики, квалiфiкацiйна робота)

кiлькiсть
крсдитiв

Форма
кiдсучrк-
контролю

t- 2 a
J 4

ýормативr*i копrгrож*ж:ж *ý
I|uкл duсцulutiн еул,tанimарноi' mа соцiа,lьно-еконолliцноi пidzоmовкu

нк1 Укра'tтrознавство a
_1 ДиФ.зsдiк

нк2 Фiлософiя J Iспит
нкз Iсторiя зарубiжнот лiтератури a

_) Iспит
ýк4 Фiзвqrе вI*(сЁаЁi{я 6 Ди*"за{iк

Ifuюl duсцurшiн фунd аме нmальноi пid zоmпвкu
нк5 Встул до мовозItавства 4 Iсцит
нкб освовка iноземка м8ва: аlrалiтищrе читаýýr[ i

розмовrrий практикум

дп+z Iспит

нк7 Основrrа iнозеьqна мOва: Ерактичýа фонетика
англiйсъкоiмави

8 Iсшит

нкв Основна iноземна мова: fiрактитIна грап,{атика
аттглiйськ*т мови

zб Iспит

Ек9 Практика fiерекладу з ocнoBнoi iноземноТ мови )з\ Iспит
нк 10 Практичний курс другоi iноземноi мови i перекладу

{вiмеltъка}
50,5 Iспит

Iluкл duсцuплiн професiйноi пidеоrповкu
нк 11 Георiя перекJIаду J Iспит
нк 12 Эснови iнформатикя та обчисяюва-гьвоТ технiки a,t {сrrит
нк 1з Безпека житгsдiяJБностi, цивiлъний захист _1 Диф.заrriк

З*га.чьний обсяг Е{}рмативýйх Ko}flIФHgET: 78
Вибiрковi комIIоЕеЕтш ОП

IIр оф е ciйHo-opicHmoBaHi duсцuплiнu
Вауsiанm А

вБ 1.1 Эснови теорii MoBHoi комунiкацiТ з Ди&.залiк
вБ i.2 Вступ д0 перекладознавства 1J Iспит
вБ tr,з [сторiя осrтовноТ iвсземвоТ M*B1T з Iсrзrrт
вБ 1.4 патинська мова J Iспит
вБ 1.5 Иiжкуlьтчпна комуяiкацiя a

_,) Iсгrит
вБ 1.6 [сторiя зарубiжноi дiтератури J Iсrrит
вБ 1.7 Персклад фахових TeKcTiB з осllовноi iноземноТмOви 7 Диф.залiк
вБ 1.8 [1орiвня.пьяа гра}i{атЕка осн" igозеинgi та укр, п,qов

nJ lсгяит
вБ 1.9 Эснови усЕOго шерекладу aJ Iспит
вБ i.10 Грmлатичнi гrроблеми шерекладу 3 Диф.за;riк
вБ 1"11 Комrr'rотеркi ýиýтемр{ Еерекладy 10 1сlrкт

BapiaHm Б
вБ 2.1 IIiкгвокраТноз}Iавстýо другOТ iноземкоi мOви (siм.) 1 Диф"залiк
вБ2.2 Uемаrrrико-сти;riст. шробл. пеtrrек:rаду TeKcTiB рiзнlос

KaHpiB

a
_f Iспит

вБ 2.з ГIерекяад дiлового &fOвденЕя {аirл"} a
J Iсгrит

вБ 2.4 Переклад дiлового мовлеItшI (HiM.) a
J Iсгrит

вБ 2.5 Iерекладацький аналiз TeKcTiB з ековомiки (англ.) 1J Iспит
вБ 2.б Iерек:rада,цький аgаляiз тек*тЬ з екоgомirш {HiM.} 6 Iсшвт
вБ2.7 Iереклад фахових текстЬ (HiM.) 7 Диф.залiк



й аналiз технiчних TeKcTiB (англ.)

вБ 2.10
l*L;:_.} &р{ uпазi::цsэtLtg*о i,,_t т*пк i,l l+ itн г* кс,г iB i н i чl . } }l:тэит

. аспекти послlдовного двосторонньог0
вБ 2.11 1и дiяльностl Iспит

;}"}* {i:rrр.яз

ноземно1 мови
Загальний обсяг вибiркових компонент:

З, ЁТgз*r*т*ячr*а яхiдгgт**ка

l5
1,5

Iспит
lcrrиTпIl з.з ий tсrtит з дрчгот iноземн*т мови i lte

З*х-а,;хъlgнй г*б*яr, ***i,pTrboi л:

2.2. Структурно-логiчна схема ОП (див. стор. 14)

3. Форма атестацii здобувачiв впщоi освiти
ýерхtавва атестаtliя здiйснюсться у фtэрьтi iсгtитiв: з ocнoBнoi iноземноi, tl,toBи 1

перекrrаду (англiйська) та другоi iноземаоi рrови i перекладу iнiмецъка)

з

i0

4. Матриця вiдповiдностi
H*ýitlH*лbH*T рmь*кrа кв*лiфiа*ацif*

програмних компетентностей дескрипторам

Автономiя таКласифiкацiя комлетентностей за НРК Знання Умiння Комунiкацiя

ЗК1. Розlмiння та власне 0смислення
с*ноЕti_у{к свiтtэг-;rяднiтх Kclнlt*llцipi i
принципiв у навчаннi i професiйнiй
д.iядьностi
ЗК2, Здатнiсть ло кi}итичного мисjIеItня,
аналlзY 1 синтез
ЗКз. Ек*-чогi.тt+iсть r\{i{c.i[fЁýý та
соцiальна вiдtiовiда-lrънiсть

зк6. Навички викопистання
irrформацiйr*нх та KoMyBiKaTиBa}ix
технологiй
ЗК7. Здатнiеть ;аттзrэачати. фtэрм_ъslФв& г;,I

ЗК8. Здатнiсть спiлкуватися рiдною та

ll.ll1.1ll. ti tlLt Uj_?i}/J(;a{' бНUt/ (,J}7 litжý
вБ 2.12 Щисциплiна 1* Стилiстика основноi iноземноi мови _,) lспит
вБ? 1з Щlт*шиrrлiна ?* Оснсlыт Еаукових дослiдженъ a

J 1стrит
tsБ:.}4 Щлrсцrшлiна З * Порiвняльна Jiексйкологiя основноТ

iноземноТ та утсраiЪськоТ мов

ý
_] Iспит

вБ ?"15 л,t*цi"лк:riна 4.* Лiнгвслкхзаi нс.rзнат;сllзФ {}сноRтi{_}

Загальний обсяг практичноi пiдготовки:

Загальнi компетенцii

ЗК4. Здтrнiсть шукати, оброб.шти та
аgа:ri:зyл;tgт,и i*tфэ*зрь;ажiл* з рiзl*элх i

ЗК5. Здатнiсть зосgреджуватисъ на
яяrэ*,гi та рез_т;ьхiтi {tрý1 BиKcll**rнi
завдаIrъ

it н9ýдt нjзt* 1 н *т.п,яв) ý,t 8l] ФlL,i iм*эваэtи }



зк9. Навички мiжособиотiсноi
взасмодi? + +

ЗК1O.Умiння праIIIовати aBTo}Ioмrlo та в
командi + +

Зltl Х. Здатл*i*,ъ ifu]aнyвafi{ та укревлвти
власним чаýом

+ +

ЗК1?" Умiяня дотримувýтись ýOрм
здOрOвоrФ ся*собу кЕl"тя т,Е

впроваджрати ix у особистiй та
riрсфесiйиiй дiядьн*стi

+ +

Спецi*льнi (фаховi) компетенцii
ФК1. Володiння основними fiOняттяIчlи
ш*р*кJ{itдýзЕаg*т,Еа жt
мiждисцишлiнарноi га-тlузi знань;
розlшiння icToTHKx рис перекJ{аду як
виду к*lмунirtаrи*ll*Т дiяльн**яi у
рiзнrж fi типах; знання iстори,пlих
особливостей rrерекладацъкого процесу,
евс,ксцi? iIрýнциrэiв та прий*мiв
п9рекладу; поглибленi знаItюI
кtrзrанц*шiв та методiв чкраiЪськоТ
шкопи rrерекладу у iхнiй iсторичнiй
диналлiцi

+

ФК2, Умiжхаg за*тсl**Еуеатý фах*вt
знаннJI на практицi

+ + f,
l

ФКЗ. Знання с}часних загальних теорiй
Ее!]екýаду, щs визначають стратегiТ
ilерекладу та розглядаються iз двох
гоýовнIФ( гrозицй: }канри перекладноТ
лiтератури i ;канр**о-iнформацiйлrа
домiнанта оригiкальних TeKcTiB, що
визначае метФди Еерекладуi 1мiння
розрiзняти типи текgтiв i види Тх

перекJIадY

-т- т -i-

ФК4" В*л*дiння ig**земяою мOв$IФ
(англiйською та нiмецькою) на piBHi В2
за шIкалою Ради Свропи

+ +

ФК5. ýракти.хнi чаввчки
гrерекладацъкоi дiяльностi в рiзних
гапYзях народнOго госшодарства, Еа)ки,
куr{ьтури

+ +

ФК6. Здатнiсть виконувати адекватний
тrере}L{ад рiзиостилъових T*KcTiB
високого рiвня скпадностi; вмiння
здiйснювати перекладацький алалiз
ТýксТу, iдештифiщ,вii:Еи KоKT eK*T,y*aBbHi

значеяня мовнI{х од{ниць,
застосOвувати лексико-граллатичнi
траж*формацii'; з}lаJ{Еý, кр*Еид
церекладу клiше, реалiй,
фразеологiчirих одиниць, суспirьно,
пg:лiтич*rо? тqзмiн*л*гi? тощ*

+ + +

ФК7. Володiння методами i прийомами
дослiдження NfOв та здатнiсть

+ + +



застосовуватЕ ix у лiнгвiстичtлкх 1

ýерекrrадсзнавчIl;( дgслiдясетrшпr;
вмiння проводrти лiнгвостилiстиIтнмfr.
та перекJIадознав.*rй аналiз

рiзножанрових TeKcTiB (орнгiналiв i
перекладiв); знання базовоi термiнологii
ЕореýýадOзýавств& пpaBILII

бiблiографi.шлого опису; володiння
ЕавичкаА,lи академirlтлого письма.



Ммтрrашп кýдшовiдцт*l*тi ирогрвмжшх р*зуд!rт*t,iв нввчgжня т& кý&,lпýFентилоgтвй

[Iргсршпtкý р*культштш *Iпýч&нжж

K*MmBTBHTt*ocTý

ýВ
h&i ..r
lýl l.iýF
в{ ýr#tt')ж
ш ý*
нй

ý аr*льr** Ko&f ;IsT&HTlq*cTý')

Сж*цigльжt
{фах*вi}

KOnf,жýTeýýTrrogTi

tr
ff fu

i'f

!Y
н
Е{

ч
Ёч

{d

яй8 fuа
tr
fu
f{

ж

8*

tJ
ff

ý
Ё
h
&

Ёr
q{
Есý

t\

gd

ý*ьж
tа р'|ьм

h

ч
ж
lý

la ý
tr'*в

р
Ё

Зж*rrшя

ýемон*rру&fltи зý&нýI.ff ýс}iФвнýк пflt{яtь fiФрЁкIIttдоý}Iавстьа ýк мiждýоцишлiлt*рн*Т
шалузi знашь; р$sумtнýя iстотких. рш* шерýклfiJry як виду кФiltукiкатшвн*Т дiяшьк*l*тi у
рiзяих [i типахi зн&х^мýfi iоторичних шшоблрtво$,rей шерфкладецькOгс 11р*щ*су, *ýФJIюцiТ
прttнцишiв та шрийmпriш шереклалу; поtтиýлонi вшання шринщипiн m мётOдiв укрflТ}t*ькýТ
шкФJrи figp*KJleJýy у ikHiý iот*ричшiй д}.{на,мiцi

+ ф +

Pftt2) fiемс:ýструвати з}r&нЕJ[ сr{еениý Teapiй ш9рфкJ}аду} Iцф виý$аýt*t*ть fiоr* *тратеri?
й метgди

+ ф +

РН3) ý*мсзнOтрувати глкSожi знg,fiмя IтрФ IтрирФду мфвfi! Гi BHx,TpiHrKK} 0труктуру, ф*рпси
itтцчв*шкя

ф ф + +

Умiншя
P}I4) Жико!{yва:[,и аJIsкв&тниfi леЁекл&д рiзttоотнль*вих TЁK*TiB + + + * + ф + + + +

РН5) Фбирftтш IIер*кJIrщндькi ýтра?*гii *riднgl з жа}IрФвс**тиJr{стнчЕо}Ф дФ {iý&$то}s
тýкстч

*
+ ф ф

Ptr"I6) ýдiй*}ýюý&ти *фдеryýаýжs rrФрекJJЁду {влн*шоrg i цужоr*) ф ф ф + ф

Р1{7) Користуватк*я наукýвfr*меl,ФдичýOю i фах*вол* лiтер*tуроl* ý м*тФ&}
ЁJýsскфиаllфнкя ýда*Ёих жерgкладiв

ф
+ + + +

РШ8) Викфриgтовужшtи вiд*мi *"чrоритми лiнrвоgтилi*тиЕного т& }iýрýкладfiвнаJtтIог*
аш&,tiзу, а тftкож рOврOýлsти MoBi кiж*ди дФ iнтерпвgтащii TeKoTiH рiзиих lкшrlрiж

ф

РЖ9) Вrriзнflват!{ кs}tверrýнтжi тý дик*ргеýтIIi риои рр*ТнськоТ т* iн*земrтшi мшв кп Bcix
рiвняж та вшлодiти етрат*гiею коFt?р&ЁтивжФгc аt*алiзу

ф
+ .L + *



РН 1 0) Здiйснювати шерФкfi адgцький аяалiз TeKQTy + + ф

PHll) Викори*тоеувати тs*реткчfii зшmиня
ТЖФРЧФrС fiфРеТýФР*Нýfi 3!{&1rlb; ýý,СТЁ*OЁУýеТ}t
готовнi*ть дФ *тЕOр8ннý ýрннцЕfifiвФ нOв}"rж iд*fr

н& шр&ктиjJil вФJIсдiти детffiiсш* дФ
т*орчi gдi$шостiч якi херакtфриý,уiоть

ф

ф + + ф

РЖ12} Визкачgти проflлем*тику до*jliджФнжý у i,fiJlyзi
Фtýiý}сжети реýу;lьтети тIер*кла,ýёзн*Ёчоr* д*еJliд}fiешýя
шегIряh,lи й*rо шрод*lýжgкжя т& кФýкрфтшзgщii

II*рёкJI&доýя&вФт&&, криtЕчж&
т& вжýý&ч&тц пфрЁfiективmi

+

ф ф

PHt3} За*tос*нуветн рех{isý*льжi з***би
мптерiшту, кФнтрФý}фýет*t ефект*rвиt*ть
верифiкацiзо отрим*rtих результатiв

ШФШуку" вiдffiору- оиýтеIх,{ýтизпцiТ Ttt ашвлiзу
дФеýiдни,цьких шрOц8д}р те за6*пrrечувати

+

ф ф * +

Кtэплунýк*иtg
РН14) Враховуватк оу*шiльtяi вiдш**ини, поltiтич},ti тп р*лiriffкi rt*рокоша}Iнfi iнши:*,
fiЁФяжJIятрt llов&ry д* iuливiдyмь}Iфгс i культуuл*ог* miскfiманiття

ф
ф ф ф ф

РН15} Взgепдсдiяти з ф*хiвлtями iнrших rа:rузей шри еик$ýенmi ilфрекJlfrдiЕ фаховиlt
TgKoTiK

"|-
+ + + ф

ABTolgoMiя i вiдrrовiдальвriсть
рН16) flем*н*труш&ти ýHKO};*HK* шр*фесtftших ýевдsн& у стеfiдертжи}й Tn шевжýЕflч&ниý
сктуацiях

*
-L + +

РН17) Приftматк оSrруl*товн*ti вiжtенлля т& flеOти вiдrтовiдальлtiсть зе результатк влаокоТ
цр*фесi.йшоi дiяльиgз*тi

+
+ + ф + ф ф ф +

P},I18) Упрпвля.ти ЁJI&сним н&вчанжfiм з мs:гOю *пдс**еа"пi*аuiТ в ппофе*iйнifr сфgрi ф + + ф + +

рЖ19) Рuз$рбляти тш втiдюв*ти IIJIаýи для дOсj[rýФжкя &,Iýти ф ф ф ф + "t"

РН20} fi*плош*трувпти здптнiсть до fiOд&JtьýlФrо жаsч*н}fý с ви*$ки&{ piBHeM
а*тон*мноtэтi

+
ф ф -L +

PH2li Пов'язуват}t ýд*Фпу крофесiйиу дiяльltiсть з iжтерФ*fuеffi Tfr мýтФк) дiяльлtост,i
кФлектý,Iву

ф
+ "д ф + ф



Структурно*.шогiчна схема {)lf

Е"тйl ЁФЦ Е:-*,"l Е,:тЦl F,:yтЦ ЩЦ rýЦ rц:Д
Wгi

Iчрil tвз,п

вБ 1,10

вБ ]*11


