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ПЕРЕДМОВА

Розроблено робочою групою (науково-методичною комiсiсю спецiа-ltьностi

035 Фiлодогiя (за сгlецiыriзацiею 035"041 Гермаяськi мови та яiтератури (шереклад вкг*очяо),

першаf, англiйська):

1, Чрдiлелi Т. В., каJrд. фiлол. наук.

2. Фадсева 0. В., канд. фiлол. неук.

3. Артеменко Ю. О., каrrд. фiлол. Еаук.

Гарант освiтнъоi шроцрами - Фадеева Олена ВолодиIrлирiвна, к.фiлол.н., дOцеЕт,

доцеýт кафешlи ýерекýаду.



1. Профiль ocBiTHboi програми зi епецiальностi 035 Фiлолоriя
За *lrефалiз*rдiеrб 035.041 Герп*анськi ь*овп т* лiт*5lатури dп*р*клад вкэtюжло},

IIерш8 - яrrглiйська

1 - Загальна iнформацiя
Шовша ýазва вищ&rо
навчаЗiьного закпаду та
струIfгурного пiдроздi"lry

Кременчуrркий вацiонаrьний уяiверситrт
iMeнi Михайла Остроградського
Факультет права, гуманiтарних i соцiа;ьних наук
Кафедра ЕерекJIаду

Ступiнь вищоi освiти та
IIiltBa квалiфiкацii
мовою оригiпаlry

CTlTriHb вищоi освiти - бакалавр
Освiтня квалiфiкацiя - бакалавр з фiлологiТ
заггис у дипломi - бака_шавр з фiлолоriт {гермаясъкi fuIOtsи та
лiтератури (шереклад вкт*очно). шерша * англiйсъка))

Офtцiйпа ца}ва
ocBiTHboi пt}огоами

Гермаrrсъкi мовк та лiтератцlк {перкrrал BKl*o*lo)

ТИп Диплому та обсяг
ocBiTнboi пDOfI}*i}rи

,Щиплом бакалавра, ол.IЕиtшп.tft, 240 креда,гiв еКТС, TepMiH
ýавчаýl{я З роки 10 мiсяцiв

Наявпiсть акредитацii Эертифiкат fiро повторну акредитацiю вiд 28 вересня 2011 р
]ерiя НД Ns l187a02

Щикгlрiвенъ НРК Ущраi'ня - б piBeHb, FQ-ЕНЕА - rrерrжrй цикJtr, EQF LLL -
б piBeнb

пепелчмови Повна середЕя ocBiTa
Мова{и) викладання Украiнська, англiйськц нiмецька
TepMirr дii ocBiTнboi
пI}огDамЕ

Сертифiкат про акредитацiю дiйсний до 01 JIиIIIrI 202l р.

rшгернет-адреса
постiйного розмiщенпя
опису освiтпьоТ
шDогI}ами

hLtp://pereНad.kdu.edu.uaДileslOPP bakalavr 20 1 8.ndf

2 - Мета ocBiTнboi прогDами
ФормУваrтяя ЗагаJы{lrх та фаховtаt комýетеЕтностой дIя успiшшлого здйскення
професiйноi дiяrьностi у сферi лЬгвiстиюл та перекJIадy

3 - ХарактФ|}истик& ocBiTкboi ilроц}амЕ
Предметна облаgгь
(галузь знань,
спецiальнiстьо
спецiалiзацiя)

Галузь знань - 0З Грланiтарнi Еа}.ки
Спецiа-шнiсть * 0З5 Фiлологiя
Сrrецiадiзацiя 035.041 Германсъкi моЕЕ та лiтератури
(перек.шад вкrпочrrо), fiерша - апглiйська

Орiентацiя ocBiTHboi
шрФграми

Освiтньо-професiйна

Оgновний фокус
освiтньоiпрограми та
сrrецiадiз*цii

Основний фокус: пiдготовка майбугвього перекладача з двох
мов (англiйсъкоi та нiмецъкоQ
Об'екги вивче}rr1я: п$рекJIад як ýкýад{ий нроцсс, що явдl{е
собою подвiйний iнтерпретацifшо-породжlъаьний д{скурс,
головЕим оуб'сктом якоrо е особиотiстъ перекладжа; перекJIад
як сфера професiйноТ дiяlьвостi (забеэrrечення мовноi
комунiкаrдii й обмiну iнформацiею у рiзних галузях економiки,
неуш{ й техкiки ýLпlгr(ом п€рffкJIаду рiзноманiж:ял', за формоrо,
змiстом i жанром TeKoTiB iноземпою та рiшлою мовою)

Особливоетi rrрограми Навчальпий час загальпоi пiдrотовки {академiчнпх годин /
кредитiв ECTS} * 128*t24g
Навqальний чае за цЕклап{и (академi.*rшх годик / кредитiв
ЕСТý):



1. Нормативних навчальших дисциплiн - 5250/175:
1 " 1 . делсцлtгллiкв i"зманiтарgоТ та соцiазьrсо-екон*мiщтоi
пiJtrотовки -36ап2
1,2. дисциплiни фундамеIrталъноi пiдготовки * 462аfl54
1 .3. жrсциплimл жрофgсiйноi пiдготовкк * 27 8 l9

2. Вибiркових навчальпих дисциплiн - 1770/59:
2. 1 . професiйtrо-орiснтованi дисцигrлirш - |4|0 l 4'I
2.2. мсцъттlжвлt вiлъв*го виfiсру студеý-m -36$112

3. IIракгичноiпiдготовки - 180/б.
Програrrtа передбачас необхiднiсть IIepeKJIaJIarrbKoi поактики

4 - ШридатнiетЬ витryскнИкiв до працевлашт}.ваншя та подlльшOго навчаЕня
Придатшiсть до
працеЕJIstптувянжя*
8Класифiкатор професй
ДК 00З:2010

2320 Викладач професiйно-технiцrого навчrulьного заклад/,
вик.Еаде!{ професiйного IIавчаJIъЕо-вýхOвIIOго закJIаду, ЕчýтеJlъ
середЕього нilвчыьЕо-виховIIого заюIIаду
2444.2 Фiлолог, лiнгвiст, trерекладач, ЕерекJIадач техяi.хлоi

, рýдакт*рЕ€ЁЕJвдаъ гiд-gекr*вддч
Подальше навчання Право продовжити навчаннrI на другому {магiстероькому) piBHi

ý - ВиrешадаýIIfi та or{irrlggaнжя
Впкладапня та
ЕавчаЕня

студе}Iтоцентриrпrе, KoMпTeýTHlcTЁo-oplcIrToBaHe, практико-
орiентоваяе, мiж,lрtстlиплiнарве

0цiнювання rrисьмовi екзаIиеЕи, Мференцйованi залirm, захЕст KypcoBoi
робiт з Teopii та практики перскIrаду (англiйська мова), захист
звiту за резуJIьтатами ЕрохФджеЕýя fiepeкJla,rlaт{bKoi гrракгиrси,
державЕа атестацiя Еа ocнoBi складаЕня двох iсгпrтiв: з
основноТ iллоземноi мовИ i переклалу (англiйська) та другоi
iяоземноТ мовЕ i перекладу {нiмецъка)

б - flрограмнi компетентцостi
Iнтегральна
компетецтнiсть (Ж)

IK1. Здатнiсть розв'язувати комшлекснi теоретичнi та пракmчнi
завдаЕIrя i проблеми пiд час врофесiйноf дiяrьýо*тi у га.лтузi
перекJIад/, аба у гrроцесi fiавчаIlтIrI, що передбачае застOс}tsашffi
теорiй :га методiв системи Ha}lK, що формують лiнгвiстику

Зага:ьнi комп gTeHпrocTi
(зк)

ЗК1. Розуrлiння та tsласЕе осмислеýЕ-rt осEOBEI]ж свiтоглядтлх
концепцй i прикцицiв у IтавчаЕнi i профеоiйнiй дiяльностi
ЗЮ. Здатgiсть до крижч{Oго мисJIе}tня, аяалiзу i синтезу
ЗК3. Еколоr:iщliотъ мислеЕш{ tа соцiа-lьна вiдrrовiдаьнiстъ
ЗК4. Здатнiсть шукати, обробляти та аналiзрати iнформацiю з
рiзнlоl джерел
ЗК5. Здатвiстъ зосередж}ъатись на якостi та результатi при
виконаннi завдань
зк6. Навички вýкOристаýяя iшф*рмашiйншr та комlrвiкативнrшс
технологiй
ЗК7. Здатнiстъ визЕачати, форьгушовати i вирiшгувати
проблеми
ЗК8. Здатнiсть спiлкуватися рiдною та iноземною (ними)
мовою (мовами}
ЗК9. Навички мiжссобистiсgоТ взаsмодiТ
ЗКlO.Умiння rrрацювати автономЕо та в копrандi
ЗК11, Здатцiстъ rrяанувати та yIIpaBJIrITI4 власниъd часOм
зк12. YMiHrm дотримуватись Еорм здоровог0 способу життя та
вIIровад}Iсувати iх у особистiй та професiйнiй дiяльноотi

Спецiацьнi (фаховi)
компетентностi (ФК)

ФКi. В*лодiнвя 0снOýýЕмЕ
мl}кдисциfiлшарIlоr галуз1

ЕOfirrrтfrли шерекjтадO$iаýства як
зЕ€лЕь; розумiцня icToTHrTx оис



шерекдаду як виду комунiкативноi дiяльностi у рiзних ii типах;
зýs-ýЁs i*т*ричякх с}g*бfi}{воgтерТ ш*р*кjI*дж{ьк*г* 1ц}Ёý*ýу,
ево.гпоцii принципiв та прийомiв перекладу; погlмбленi знаяня
принципiв та методiв украiнськоi rrтколи перекладу у iхнiй
i*т*ричяiй даиамiцi
ФЮ. Умiння застосOвувати фаховi знffIня на практицi
Фк3. Знання суцсýих загальЕIж теорiй шерекпадУ, Що
визначаютъ стратегii ЕерекJ{аду та р*згяýдають*я iз д8ох
головних гrозицiй: жанри пýрекладЕоТ лiтераryри i жанрово-
iнформацiйна домiнаята оригiЕальЕих TeKcTiB, що визначае
методи перекJIаду; уt*,лiнтrя розрiзнжи тиIIи TeKcTiB 1 види fх
гIерекладу
ФК4. Володiiлня iвоземноrо м*аO}ф (жiглiй*ькоtв та нiмецькою}
на piBHi В2 за ilIкаJIою Ради €вропи
ФК5. Практичпi навилlки пsрекладацькоi дiяльностi в рiзних
гаJIузя}( ЕарOдýого гаспOдарствъ ýауки, куýьтури
ФКб. Здатlligть виконувати адекватний перекjIад
рiзностилъовrтх TeKcTiB високого рiвня складностi; вмiлшя
здi*сжоватът пе;э*кладацький аяалiз TeKcTJ., iдевтвфiкзъати
KoяTeкcтyarrbнi знilченЕll мовних од,Iниць, застосовувати
лексико-гра:rдати.шri трансформацii; знанIя шравид перекладу
к-тiше, реа,чiй, фразеологi.igiаl омЕиIъ, суопiльво*паяiти"жоi
термiнологii тощо
ФК7- Вояодiвяя методами i крийомаьпл дослiджешrя ь{ов та
здатнiсть застосовув атп ix у лiнгвiстlлших i перекладозЕавчlгх
доолiдженнях; вмiння проводити лiнгвостилiстичний та
шерекладOзrrffв*{й анаriз рiзн*жанро*rтх TeKcTiB (оригiна_rliв i
перекладiв); знаrrrш базовоi термiнологiТ перекладознавства,
rrравил бiблiографiqного опису; володiння ЕавиI{ками
акад*tt*iЕн*го rр{*ьiда,

7 - Програмнi результати навчання
Знання РН1) *Щемонстрlъати знанЕя оснOвних шоЕятъ

ýерекJIадозЁавства як мiхцисциплiнаряоi галузi зЕань;
розумiЕнr{ iстотних рис перекладу як виду комунiкативноi
дiялъностi у рiзних ri типах; з}Iаýт{l1 iст*ричяих особждвсýтей
fiсрекладацького шроцесу, еволлоцiТ принrtипiв та Ерийомiв
перекладу; пог.iшбленi зЕаннrI принципiв та методiв
украiЪськоi пrколк ýереrýадy у ikнiй iсторичнiй дияамiцi;
РН2) ffемонструвати зIIаЕIшI сучасних теорiй ilерекладу, Iцо
визЁачають його стратегii й методи;
РНЗ} ý*мсýsтрytsатIа гrмб*кi зýаýня ттрs ýрирсду мовлt, iT
внуrрiшню структуру, форми iснувацня;

Умiння РН4) Виконувати адекватЕий переклад рiзностильових TeKcTiB;
РН5) Обирати переrtладацъкi стратегiТ зr.цнg з }каlтровfi-
стилiстичною домiнантою тексry;
РН6) ЗдiйсЕIовати редагуванЕя ЕOрекладr (власного i чужого);
РН7) Користуватися на}тtово-метOдич*{ою i фаховою
лiтературою з метою вдосконаленЕrI власних перекладiв;
РН8) Викорýстsв}ъати вiдсмi аJrгOритýfи дilrгвостидiсткчяого
та перекладознавчого аналiзу, а fiжож розробляги HoBi rriдtоди
до iнтерпретацii TeKcTiB рiзних жанрiв;
P}-I9) Вrriзнавати кФIrЕsргентяi та д{tsергеЕтЁi риси ъкраiЪ*ъко?



та iноземноi мOв на Boix рiвuях ^ta володiти стратегiею
кOýтреfrтЕЕIлGгФ анвяiзу;
РН10) Здiйснювати переютадацькiай аналiз тексту;
РН11) Використовувати теоретиIIнi знання на практицi,
володiти здатнiстя* дý твФрчOгяэ IIерffтвФреýЕý[ зý{аýь;
застосовувати творчi здiбностi, якi характериз}тотъ готовнiстъ
до ствOреЕнr{ прЕ}IIЕIIово нових iдей;
PHlz) Визначати пробх*платrтку дос.тлiдлкснrж у гаuузi
перекJIадозIIавства, критично оцiнювати резуJътати
перекJIадознавчого дослiдження та виз;rачати глерспектквнi
ЕапрямЕ його продовжеt{ня та коl{кретизацiТ;
РН13) Застосовувати pauioHabвi засоби rrош}ку, вiдбору,
снстематизаqii та ана.тliзу *tатерiа-щr, кФнтрФJIrФвати
ефективнiсть дослiдницьких процедур та забезпечвати
верифiкацiю отриманих результатiв ;

Коьдуgiкаr{iя РН14) Врахсвувати сусшiльнi вiдносияи, пояiтичýi та решiгiйн
IерекоЕаЕня iнших, проявJu{ти повагу до iндивiдуыъЁOго
{уJIътурного рiзноманiття;
PýrS) Вз*емодiяrи з ф*хiвýямrа iншtих галузей шtr}и викOЕаЁЁ
rерекладiв фахових TeKcTiB;

Автономiя i
вiдrовiда;rънiсть

PHi6) ýемонструвати викоЕаýня професiйrrшr завдаýъ у
ýтандартних та невизýачених ситуацiя:t;
РН17) Приймати обrрlтлтоваlri рiшення та IIести
вiдrr*вiдалънiсть за резуýьтати власноi *рофесiйноТ дiяэьн*ст;.;
PHt8) Управляти власЕим ЕавчаЕIlям з мsтою самореалiзацii в
професiйнiй сферi;
РН19) Рсзробляти та втirдовати IшillЕ д.шя дФсягrrеIrýя метý{;
РН20) Щемонструвати здатЕiсть до подаJьшог0 навчанýя з
висо пм piBHeM aBToHoMHooTi;
РЮ1) Пов'язувати влаgýу шрофесiйну дiя,пъrriстъ з irrгересаrии
та метою дiяльностi кOлеюIlrвy.



2. Перелiк компонент освiтньо-професiйноi шрограми та ik логiчна послiдовнiсть

2,1" Гlерелiк коьяпоrr*нт ОГt

Код нlд Компоненти ocBiTнbot проrрами
(вавчаяьнi &лgщиrтяir*" KypcaBi ЕрOектý fuоботи},

практики, ква-тriфiкаuiйна робота)

кiлькiсть
кр*дrrгЬ

Форма
rtiдсумк.

KOI{TpoJIIO

1-- 2 3 4

ýерм*тивжi кgмЕrоýежти Оý
Й*л duсцuлutiн zy*laHimapшoi: щg qофально-екуqмiчоi рtdzоm

нк1 укоаtъозназство
a
J Диф"залiк

нк2 ФiпософЬ J Iспит

нкз Фiзищrе BиxoBaнtut 6 Диф.заrriк

нк4 Вступ до мовозIIавства 4 Iспит

нк5 основна iноземна мова: аЕаJIlтиtIне читанЕrI 1

rозмовrlий Ерактикум
42 Iспит

нкб Ооновна iноземна мова: црактичЕа фояетика
англiйськоi мови

8 Iспит

нк7 оgновяа iноземлrа мова: ýрактЁIша грамат!iка
англiйськот мови

26 lсцит

нк8 поаюgка ЕеЁекJiаду з основноi iноземяот мови 2з,5 Iспит

нк9 50,5 Iсгrит

Цмкл dмсцаrrпiн wр8фе сiйёqз_Цgэожаýкр.rr

нк 10 геооiя перекладу
nJ Iспит

нк 11 эснови iнформатики та обwrс.iпова.rrьноi технiки a
J Iсгrит

нк 12 Безпека Nси,гтсдiяьностi, цивi.lъний захист J Диф.затliк

Загальний обсяг норматЕвних компонеЕт: l75
ВФiрковi к9мтrоненти 0Ц

Про фе с iйно-орiенmованi dжсцuплiнu
BapiaHm Д

вБ tr.1 }снови Teopii мовноi KoмyHiKaчii
n Диф"затliк

вБ 1.2 Вступ до rrерекJIадозЕавства
1J Iспит

вБ 1.3 cToOUI основно1 ш{оз9мЁо1 мови
a
J Iспит

вБ 1.4 цатяяськамова 5 iсlrит

вБ 1.5 иiжкчльтурЕа комуfi iкацiя
,J [опит

вБ 1.6 [сторiя зарубiжноi лiтератури 6 Iспит

вБ 1.7 Переклад фахових TeKcTiB з ocHoBHoi iноземиоТ мови l Диф.залiк

вБ 1.8 Порiвняльна граь,lатика осЕ. iноземноТ та укр. мов
a
J Iспит

вý 1.9 Эсgови yýЕOга rIерекпаду
a
J trcTrиT

вБ 1.10 оа:чrатичнi проблеми перекJIадY
a
J Диф.залiк

вБ 1.1 1 комп'ютеOнi системи шерекjiаду 10 Iспит

tsарiанm Б
вБ 2.1 IIiнгвокраiнознавство другоi iноземноi мови (HiM.) J Диф,залiк

вБ2.2 ]емантико-стилiст. rrробл. перекJIаlцa TeKcTiB рlзнш(
KaHpiB

J Iсцит

вБ 2.3 ГIеuекltад дiлового мовлення (англ.) a
J Iспит

вБ 2.4 Переклад дiлового мOвлеЕЕrI (HiM.} a
J Iсrяит

вБ 2.5 Перекладацький аналiз TeKcTiB з eKoHoMiKи (англ.) J Iсшит

вБ 2.6 ГIерекладацький ана-тliз TeKcTiB з економiки (BiM.) б [спит

вБ 2"7 Гlереклад фахових TeKcTiB (Hih{.) 7 Ши&"за-пiк

вБ 2.8 Певеклалацький аgа,tiз технiчних TeKcTiB (апгл-) a
J Iопит

R



цъкий аналiз технiчних TeKcTiB (HiM.
пт- -] 1л
{;,I] -i. l {,j ff:. ýцЁýIц*цtý,jýý_цý:t jtBЁgl_{,p* }il{f}{} г* rl*pijк j

Hi iнбопм. технологiТ ладацькlи дlялъЕостr

кj{ад&цъка ý KT,!.iKa

пп з,3 ýии 1спит з i iноземнот мови i пе

4. Матриця вiдповiдностi
нацiона.пьв*Т ра*.lки кв*.пiфiк*rцiii

загальний обсяг ичпоt fiцI-отовки:
24о

2.2. Структурно-логiчна схема ОП (див. стор. t4)

З. Форма атестацiТ здобувачiв вищоi освiти
.Щерrкавна атестацiя здiйснюетъся у формi iспитiв: з основноi iноземноТ мови i

переti"i{frду {*iTг"чii.iськii } та др,ч,гоi iнозеьснсrТ лtови i перен,iа:r, (нi_-чtеrдька,\

Iсгrит

Дртttз"з;жiк

Iспит

Дrrdз.
Iслит
lспит

програмних компетентностей дескрипторам

Умiння КомунiкацЬ Автономiя та
вiдтlглв i*;ыт bgsi {:тт,

Класифiкацiя компетентностей за НРК Знання

Загальнi компетенцiТ
ЗКi. Розул,тiння та вJIасЕе ос\{исленюI
оc*toвЁ{Iаx свiтtлгэяднак rq*нц*lrцiй i
принципiв у навчаннi i професiйнiй
дiяльностi
ЗК2. Здагнiстъ до крllтичr{ого i,{i4cjTellýя,
аналlзч 1 синтез
Зк3, Еко.ас:гi.иtiс:ть s{исjтflн}тя
соцiа,тъна вiдповiдальнiсть
ЗК4. Здатнiсть шryкати, обробляти та
аrтатiзчsатш iнфорътаrriкз з 1зiзrtлrя

ЗК5. Здатнiоть зосереджуватись на
як*стi та резу;lьтатi ilpld BиKrli+aHHi
завдань
зк6. Навички вииористанЕя
iнформацiйких т* кtэn{уýiкативних
технологiй
ЗК7 " Здатнi gтъ визя;lrdат}{. форляз,."irrоватlт
1виоlш\ъаIи п
ЗК8. Здатнiсть спiLкуватися рiдною та

] iе-itз:зсмж*кэ {rTl*r,llT} ý{tl]з{}iФ {M*Barяlt}

'т |1

fruсцttплirtu вi.пьноzо в cmydertmcl
ВЬ Z.i 2 ,ýисцлtп;rirrа 1* С,ги:liс"гrtка оеновв*Т iн*земtЕс? ht|}Bý J I*ки,t
вБ 2.13 Щисшиплiна 2* Основи наукових дослiдженъ J Iспит
вБ ?-.14 ýrтсrtттп:тiна З * {IopiBHlIлbEIa ;rексикOJtог,i я основно?

iнозеп,iноi та чкраiнсъкоi nroB

n
,} trепит

вБ 2.15 дистlиплiна 4* Лiнгвокраiъознавство основнот
iттсзсмноТ &{i}B}l

a
J Iспит

Загальний обсяг вибiркових компоЕент: 59

ттлт аi {t 1 -i

жавний iспит з основнот iноземноi мови i

Загальний обсяг ocBiTHboT п

! i

+зк9. Навички мiжособистiснот



взасмOд11

ЗКtrO"УмiжЕя цращювати &втfiнfiмт*о та Е
командi

l aт

ЗК11. Здатнiсть планувати та управJuIти
вýаýни&t чаg*м

+

ЗК12. Умiння дотримуватись норм
здOрO_вOг0 сшособу )ýtиття та
вIIрсвадж}вати ik у gсобистiй та
тrрофесiйнiй дiяльностi

а -t

Скеr{i*льлхi {фахgвi} комrrетеиrýiТ
ФК1. Володiння осЕовними поняттями
ýерекJIадознавства як
ьяiждисщиrтяiкарноТ гапузi энаýъ;

розумiння iстотттих рис ЕерекJIаду як
виду комунiкативноТ дiяльностi у
рiзннх ý тиIэак; з}iаЕЕя iст*ра,жих
особливостей гrорекладацъкого процесу,
еволrоцii шринцитriв та прийонтiв
fiерекJ{аду; Ёt}гJrflблекi зЁання
принципiв та методiв 1KpaiнcbKoT
шкOл& перекJIаду у iхяiй iстсрl***iй
дивамiцi

+

ФЮ, Умiння застосовувати фаховi
зЕаяня ка.rrвакзицi

+ + +

ФК3, Знання с}часЕих загальнlж теорiй
fiерекладу, що визЕачаютъ стратегiТ
IтерекJIаду та рФзгдfrдаiФтьсý iз дЕOх
гоповних позицiй: жаЕри перекладноi
лiтератури i хtаврово-Ьформаuiйна
дсмiяанта оригiнаьних TeKcTiB, шФ
визЕача€ методи перекладу; умiння
розрiзняти тЕпи TeKcTiB i вида ik
пеOекJIадY

I I +

ФК4. Володiння iноземною мовою
{англiй*ьк*тtl ъа яiMcrpKoTo} яа piBBi В2
за шкалою Ради Свропи

t -г

ФК5. Практиrтнi навички
керекладацькоТ дiялъностi в рiзнж
галузях народЕого госfiодарствъ Еауки,
кчлътчпи

+ -LI

ФК6. Здатrсiс,гь вýкOЕlуватЕ адекватrrий
перекJIад рiзности.rrьових TeKcTiB
висOкOго рiвлж складрrостi; BMir*m
здiйснювати rrерекладацький анаrriз
т9ксту, iдентифiкувати контекстуальнi
зяачýняя MOBýiax ýдиýиць,
застосовувати лексико-граrrлатичяi
трансформацii; зЕанýя шравил
перекJIаду клiше, реалiй,
фразеологiчних одиниць, суоrriльно-
гrолiти.*лоi термiнологiт тощо

+ ! +

ФК7" Володirrкя мsтOда]!{и i ярийомами
дослiдження мов та здатнiсть
застосовувати iх у лitтгвiстичних i

т ! l

l0



IIерекладоз}Iавчих дослцжеЕнm(;
вмiкня ýровоlрlти лirтвостllлiстич*tий
та rерекладознавчий ана;riз

рiзножанрових TeKcTiB (оригiналiв i
rrерекладiв); знжrшя базовоТ термiнологii
перекладознавства, правил
бiблiографi.*rого опису; володiнrrяэ
навичка},{и ЕжqдемlщоrФ шисема"

l1



h{,*тршпхя rc&дшовiдпgш*тi *трогрпý{них рФзу"чьт*т** t**рчнц*tлfi ys к*е,хýgтФýтýФст8й

ХIрr*ряппк* реэультштш нýýч*ýлЁýс

комшетектrr*стi
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Зшgпшш

ýrпаон*тру*птI4 зý&жжя Фсý*8икж ýФfiят& II*рФкJi&дФ*кпЁOтtsа ýк мiжд}tсцl,tплiнфпýТ
гfiJiузi sýfl&ь; рOsуil{ittýя iстотник риý шёрФкледу як ýиду кФмунiкативноТ дiяльноотi у
рiэних ii типаl*; ýи&ння iст*ричних ФеобJIивфýтей к*р*кJiедýщькfirФ fipCIrqýcy! ФвоJI}оцi'i
IТР}Iкциfiiý те прийOе{iв rтер*к"тtалу; шOrJIиSJIýнi ýнпrfия fipжKýKmiý та м8тФдlý украiнськOi'
ш]ttýлщ fIер*кдsду у iхнiЙ iст*ричttiЙ дикеý{iщi

+ + +

FЖ2) ýемпнструвати зIr&ння с}гч&ýник теФрiй шФр*кледу} rцф визжатI*{Фть frого стретегiТ
й методи

ф ф +

РШЗ) fi*м*кOтруеати глиSокi зЕ&}tшя шро шрир(}ду L,tflЁи* fi втtутрiiшý}Ф *труктуру, фOрми
iешувtжня

ф + + +

Умiнtgя
РН4) ýнкошyвети адеквflтний пешекла:х рiЕtло*жль*вих T*KeTiB ф ф ф "F + + + + + ф

РН5) frбирети fiýреклщацькi *трат8гiТ ýгiд!t$ з }fiаýрOвФ-*тиJпiФтичýою дФмiнантою
т*ксту

+
+ ф ф

РН6) ЗдiйенювптЕ fiýдегyваýýя Iтерекдflду Гвда*жоr* i чужоr*) + ф ф + ф

РН7) Ксристуватк*я ffiеукфво".hdoтftдич}lою i фачшв*lо лiтерпщrршю s мфтою
вдФскOý"Iал*ýня вла*них шýрфклffдiж

+
ф * + ф

РН8) ýикОриýтOвувати вiдомi zutгорктми лiнrвоотилigтичкого та шФрФкладсýнавчOгс
ашалiзу, а t&коý{ роsроблдти HoBi шiж*д!{ дfi iKT*plTF*Tarýii текстiШ рiЗРlИХ ЖаfiР!В

+

РН9) Вtтiзý&ýатý кф}Iвергеfiткi тв диýФргеtlтнi риси укреТIIськоТ т* iшоземшоi HloB на BoiK
рiвяях та **лодiти *TpaT*гierý контра*тивнсго а*rалiзу

+
ф + + +



РН10) Здifi*tтювати ýерфкладшIький аmачiý ?sкOту ф + ф +
РН11) Викори*топунатк тёфрФтичýi знgння Еа пранжжi, впдодiти сдатмiсrrФ дý
твýРЧФr0 шФрФ?юрежýя зýg.${ь; ýестЁфOýуветж тшорчi *дiбкостi, якi характФриз}тоть
rотовt*iсть д0 стЁOрýкýя flринцишgво вл*вих iдgft

+

+ ф ф ф

РН12) Вившачати tтроблематику лошлiдж*}týя у rялухi
оliiиювпти pesyJlbTfrTи шер*кладOзý&&qýг* д*gлiдкешня
нАJlрýh{и figrо шрод*в;кg$жя т& кOнкретизпцii

mФрýкл&fiоýн&вQтýа, критичнi}
т& *изш&ч&ти першпективнi

+

+ ф

:л

ф

РНlЗ} 3аст*сожуватн рпцiоg*льнi зас*Sи
мвтерtплу, кФнтрФJtюý&ти *ф*ктивлri*ть
в*рифiкацiю оtримшних результптiш

Iiоfifyкy, вiдSору, си*тФм*тизшдiТ тп акtlлiзу
доспiджищьких шроцФдур к забезп8чувати

+

+ + * +

Кощrшf,кпи*я
РН14) Вряховувпти суспiлькt шi.дно*книо по"tliтичнi та релiгiftкi п*рекФжеýэтя iкшиrс,
IIрfiявJтfiти ýов&rу дm iндивiду&льжфгФ i культурного рiзнопланiуrя

ф
+ ф + +

рнlý}.взgеплсдiлти з фахiвцяь{и irrших гплузой fiри викфн*ltнi перешt*дiв фаховиж
TCIKcTiи

+
ф + ф + ф

.{втожомig t вiдкошiд*льпdсть
PHi6) ýеrионптруý&тн ýжкO$аrrкя професifrших ýавд8нь у стшндflртних та н*ýýýк{tч*нLIк
ситуацiях

+
ф +

PHi?) Гiриймати оSrрунтовпнi рiшення т& шести вiдrrовiдалькiоть за рФзуJIьтатлt вла*ншТ
rrЁофе*iйноТ дiядьшо*тi

+
+ ф + + ф + ф ф

РШ18) Упр*вляти ý,т&сЕим н&вчанfiяýt $ пlеyoю саллgреалiзадiТ в професiйнiй сферi ф + ф + + ф
P}:t19) Fозрgбзrяти тк втiлюв&ти IIJIеЕш длý "цооfirнення I\{Фти + + ф ф + +
РН20) ý*монструвяти здптнiсть дФ шOдfr.IIьшоrо ýавч&нш{ з виOФкиl,i piBHeM
ажтокомноgтi

+
+ ф + +

РН21) Irсв'язуввти вл&Ot{у ltрофеоifrну лiяльнiсть з iltTepe*д]\4и та п4етФю дiяльностi
кOлOктжвY

+
+ + + + ф



2,2, Структурно*логiчна схема ОП

Пвry4]

trtчl НЦ

вБ 1,10

вБ i.1 1


