
РЕШНЗIЯ_ВIДГУК

на сýЁiтньо-г{рсфесiйну Ерсграму

<<Германськi мови та лiтератури (переклад вкJIючно)>>

Кремекчуцъкого нацiоныrъЕогс уяiверситеry

iMeHi Михайла Остроградсъкого

CyracHe суспiльство, стиJIъ i темп життя, потiк рiзнобiчноТ iнформацii

висувають пiрищенi вимоги до uрофесii перекладача-фiлоJIога, тOму i якiсна

пйготовка здобувачiв вищоi освiти € важJIивим завдаЕшIм,

Д CaMoxiHa Вiкторiя Опанасiвна, завiдrвач кафедри англйсъкоf фiлологiТ

Харкiвського нацiонального унЪерситеry iMeHi В.Н. Каразiна, озяайомитlася з

освiтнъо-шрофесiйною rrрограеlою <<Германськi мови та лiтераryри (rrереклад

включно)r>, спецiальнiсть 035 <<ФiлологЬ>i, що розроблена науково-

педагогiчr*ами гrрщiвник*пýи кафедри шерекJIаду Кременчутркого

нацiона-шьног0 унiверситеry iMeHi Михайла Остроградського.

Освiтньо-rrрофесйна програма розроблена згiдно iз вимогами стандарту

вищоi освiти за спецiа.rьнiотю 035 кФiлологiя>> гаlryзi знанъ 03 кГупланiтарнi

IraJrKи>> для першого (бака-шаврськOго) рiвня вищоТ trcBiTи {наказ МОН Укаirrи вiд

20.06.19 Ns 871). Освiтньо-професifuла програма передбачае пiдготовку

професiоЕаJIы{ID( кадрiв у гатryзi фiлолоrii лiнтъiстrжи та церекладу

Вважаrо програму професiйною, якiсною, rriдготовлеЕою на високому

фаховому piBHi, у вiддовiдностi до стандарту вищоТ освiти Украrни Еершоrо

бака-шаврського рiвня.

Освiтнъо-професiйна програма мае логi.пry структуру. У нiй визЕачен0

цiлi, завданнrt, змiст, мiсце в cTpyкTypi основноТ освiтrъоТ програми компетенцii,

якi форм5лютъся в резуJьтатi освоенrrя дисцrдrгriн. Кадрове забезпеqеlшя

освiтньо-професiйноi проIрilh{и вiдловiдае профiлю дисцигшliн. Калрове

забезпеченtrя освiтrтьо-професiйноТ Ерограми вiдгrовiдаs профЬшо дисцигшiн, що

викJIадаються.



Змiст та структура ocBiTHboi програми
сьогоденнrI, контрольнi заходи, навчальний план
чиюм та с студентоцентрованими.

2

вiдповiдаютъ потребам

пiдготовленi н€lJIежним

Акцент освiтньоi програми робиться на здобуттi практичних навичок та
знань у сферi пошryку, обробки i аналiзу необхiдноI iнформацii з метою
отримання eKBiBarreHTHoгo перекjIадУ, Що сцрияе постiйному вдосконаIIенню
маистерност1 перекладачiв.

широко представленi дисциплiни вибору студента, якi забезпечують
розвитоК як професiйного, так i загальнОосвiтнього рiвня молодих фахiвцiв.
програма також передбачае формування soft skills, що уможливлюс
пiдготовку студентiв майбутнiх Вигцrскникiв до роботи в KoHTeKcTi
мiжкультурного простору, мiждержавноi взаемодii
майбутнъому ефективноi професiйноi дiялъностi.

та здiйснення у

вважаю за необхiдне зауважити, що широкий спектр передбачених
компетентностей, загальнlD( та фахових, а також про|рамних результатiв
навчання дозволяе пiдготувати фахiвцiв, готових ефективно здiйснювати
rrерекладацъку дtяльнiсть у сr{асн}гх умовах.

Таким чином, я вважаю, Що змiст представленоТ ocBiTHboi проIрами
вiдповiдае предметнiЙ областi визначеноi для Hei спецiалъностi, а сама
освiтнЯ програма передбаЧае забезПеченнЯ якiсноi пiдготовки перекJIадачiв.

Щоктор фiлологiчних наук, професор,

завiдувач кафедри англiйськоi фiлологiТ
Харкiвського нацiонаrrьного унiверситеry
iMeHi В. Н. Каразiна В. о. CaMoxiHa
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