






1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 035 «Філологія»  

1-Загальна інформація 

Повна назва ЗВО та 

структурного підрозділу 

Київський національний торговельно-економічний 

університет, Одеський торговельно-економічний 

інститут 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Бакалавр 

бакалавр з філології 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Філологія» першого 

рівня вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» 

галузі знань  03 «Гуманітарні науки». Кваліфікація: 

ступінь вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 035 

«Філологія» спеціалізація «Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша - англійська» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС 

термін навчання 3 роки 10 міс. 

Наявність акредитації Акредитовано 

Цикл/рівень 6 рівень Національної рамки кваліфікацій України 

(НРК)  

6 рівень Європейської рамки кваліфікацій для 

навчання впродовж життя (EQF LLL).  

Перший цикл Європейського простору вищої освіти 

(FQ EHEA ) 

Передумови Повна загальна середня освіта /  початковий рівень 

вищої освіти; умови прийому на навчання за 

Програмою регламентуються Правилами прийому до 

КНТЕУ 

Мова(и) викладання Українська / англійська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

освітньої програми 

https://www.otei.odessa.ua 

2-Мета освітньої програми 

Підготувати висококваліфікованих філологів-перекладачів, що вільно володіють 

англійською мовою: забезпечити розвиток мовної, мовленнєвої, комунікативної, 

лінгвокраїнознавчої та перекладацької компетентностей, а також здатності 

реалізувати здобуті знання та вміння в майбутній професійній діяльності 

3-Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація 

(за наявності)) 

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

Спеціальність: 035 «Філологія». 

Спеціалізація: «Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - англійська»  

Дисципліни циклу загальної підготовки (12,5%), 

дисципліни циклу професійної підготовки (55,6%), 

дисципліни вільного вибору студента (26,9%), 



практична підготовка студента (3,75%) 

Орієнтація освітньої 

програми 

Програма освітньо-професійна; структура програми 

передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне 

навчання. Програма пропонує комплексний підхід до 

здійснення перекладацької діяльності в економічній 

сфері та реалізує це через навчання та практичну 

підготовку. Дисципліни та модулі, включені в 

програму орієнтовані на актуальні напрями, в рамках 

яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра 

здобувача. 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Вільне володіння англійською мовою на базі 

лексичного запасу в обсязі програмних вимог, а також 

володіння орфоепічними, лексичними та 

граматичними нормами. Мовленнєва (комунікативна) 

компетентність: володіння способами формування та 

формулювання думок, реалізації мовної норми у 

різних видах мовленнєвої діяльності, комунікативних 

ситуаціях і сферах спілкування; а також володіння 

практичними знаннями, вміннями і навичками; 

переклад як засіб забезпечення міжкультурної 

комунікації. 

Особливості програми Після успішного завершення програми студенти здатні 

виконувати професійні переклади різних видів, жанрів 

та стилів у межах нехудожніх джерел: на матеріалі 

газетно-інформаційних та суспільно-економічних 

текстів, комерційної документації. 

4-Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Бакалавр за спеціальністю «Філологія» («Германськи 

мови та літератури (переклад включно) перша - 

англійська») підготовлений до роботи за такими 

видами економічної діяльності:  

1. Гід-перекладач  

2. Лінгвіст 

3. Перекладач  

4. Перекладач технічної літератури  

5. Професіонал з фольклористики  

6. Редактор-перекладач  

7. Філолог.  

    Фахівець здатний виконувати зазначену професійну 

роботу за такими класифікаційними угрупованнями: у 

професійних організаціях; у громадських організаціях; 

у виробництві фільмів; в освітянській діяльності; у 

політичних організаціях; в допоміжній діяльності в 

сфері державного управління; у підтримці 

інформаційних та культурних служб, діяльність яких 

має міжнародний характер у дипломатичному та 

консульському представництві в зарубіжних країнах. 



Подальше навчання Можливість навчатися за програмою другого циклу за 

цією галуззю знань (що узгоджується з отриманим 

дипломом бакалавра) або суміжною 

5-Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання         Методика викладання відповідає сучасним 

вимогам суспільства та професійним потребам 

майбутніх фахівців, є комунікативною, зорієнтованою 

на діяльність, у центрі якої знаходиться студент:  

 лекційні курси поєднуються з семінарами та 

практичними заняттями в малих групах (до 15 осіб); 

  студенти є активними учасниками навчально-

виховного процесу і несуть персональну 

відповідальність за свій подальший освітній і 

професійний розвиток;  

 визначається важливість особистісного та 

інтелектуального розвитку студентів і закладаються 

умови для реалізації особистості;  

 передбачається безперервний самостійний 

професійний розвиток протягом життя. 

Оцінювання Поточне опитування, модульний тестовий контроль, 

презентації тем теоретичного курсу, курсова робота, 

звіти за практиками. 

Підсумковий контроль – екзамен.  

Підсумкова атестація – комплексний екзамен з фаху. 

6-Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми 

професійно-педагогічного, дослідницького та 

інноваційного  характеру. 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність до управління інформацією: пошуку та 

оброблення інформації з різних джерел, аналізу і 

синтезу, організації і планування; елементарні 

комп’ютерні вміння; здатність розв’язувати проблеми 

та приймати рішення.  

ЗК2. Здатність орієнтуватися у мовних  та 

філософських категоріях,  сукупності поглядів на світ 

в цілому та ставленні людини до цього світу; 

розуміння політичних та економічних подій, явищ, 

політичної свідомості та політичної культури в 

Україні. 

ЗК3. Здатність використовувати знання правової 

системи України на практиці; вміння користуватися 

нормативно-правовими актами. Здатність до 

сприйняття культури та звичаїв інших країн і народів, 

толерантного ставлення до національних, расових, 

конфесійних відмінностей, здібність до міжкультурних 

комунікацій; здатність працювати в міжнародному 



контексті; дотримання етичних цінностей.  

ЗК4. Володіння навичками міжособистісної взаємодії, 

вміння працювати в команді, налагоджувати контакт з 

різними за віком, характером і статусом людьми, 

взаємодіяти з експертами в інших предметних 

областях; здатність до самокритики, готовність до 

прийняття на себе відповідальності за результати своєї 

праці, навколишнє середовище й інші цінності. 

ЗК5. Здатність вести дискусію, використовувати 

відповідну термінологію та способи вираження думки 

в усній та письмовій формах рідною мовою. Здатність 

орієнтуватися у жанрах і художніх напрямах, 

застосовувати знання щодо творчості найбільш 

видатних представників рідної та зарубіжної 

літератури у практичній діяльності. 

ЗК6. Здатність застосовувати знання на практиці; 

дослідницькі вміння; здатність до навчання, до 

адаптації до нових ситуацій, до генерації нових ідей; 

лідерство; уміння працювати автономно; здатність до 

розроблення проектів та управління ними; здатність до 

ініціативи та підприємництва; відповідальність за 

якість; прагнення до успіху. 

ЗК7. Здатність застосувати основні методи організації 

безпеки життєдіяльності людей, охорони праці, 

захисту від можливих наслідків аварій, стихійних лих, 

екологічних катастроф. 

ЗК8. Розуміти основні психологічні проблеми, які 

виникають та вміти вирішувати проблемні ситуації. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК1. Володіння фонетичним, граматичним та 

лексичним матеріалом і здатність застосовувати набуті 

знання в предметній області. 

ФК2. Здатність володіння мовною (фонетичною, 

граматичною, лексичною) та мовленнєвою 

(аудіювання, говоріння, читання, письмо) 

компетенціями; мовним етикетом спілкування в різних 

соціокультурних умовах. 

ФК3. Здатність орієнтуватися в основних поняттях 

перекладознавства як науки, правилах використання 

всіх видів перекладацьких трансформацій і  

труднощів, знати національно-культурні розбіжності. 

ФК4. Здатність перекладати, реферувати та анотувати 

державною та іноземною мовами (англійською / 

німецькою) різножанрові тексти. 

ФК5. Здатність розуміти основні категорії тексту і 

текстово-дискурсивні моделі; аналізувати, 

коментувати, інтерпретувати цілісні тексти, а також 

окремі  мовні засоби та стилістичні явища в різних 



текстових жанрах англійської та української мов, 

визначати їх стилістичні функції. 

ФК6. Здатність оперувати матеріалом з історії 

розвитку фонетики, граматики і лексики англійської 

мови; пояснювати основні особливості сучасної 

англійської мови з історичної точки зору; розуміти 

вплив історичного і культурного розвитку 

англійського етносу на розвиток мови. 

ФК7. Здатність до використання іноземної мови в 

професійній діяльності в усній та письмовій формах; 

сформованість професійних іншомовних мовленнєвих 

компетенцій. 

ФК8. Здатність оперувати відповідною літературо-

знавчою термінологією, аналізувати художні твори з 

погляду їх естетичної вартості, культуротворчої 

цінності; оцінювати художні явища та висвітлювати 

їхнє значення для літературного процесу. 

ФК9. Здатність орієнтуватися в основних світоглядних 

теоріях і концепціях в галузі гуманітарних наук, 

розуміти структуру мовленнєвого акту та його типи; 

принципи та закономірності діалогічної взаємодії; 

вербальні та невербальні засоби комунікації. 

ФК10. Здатність до використання другої іноземної 

мови у професійної діяльності. 

ФК11. Здатність оперувати матеріалом дипломатич-

них відношень та правилами міжнародного протоколу.  

ФК12. Здатність до пошуку та оброблення інформації з 

різних Інтернет-джерел та вміти застосовувати знання 

на практиці. 

ФК13. Здатність орієнтуватися в психологічних 

особливостях людини, вміти вести дискусію та 

налагоджувати контакт з представниками різних 

культур. 

ФК14. Здатність розуміти національні інтереси в 

світовій геополітиці та геоекономіці. 

ФК15. Здатність володіти знаннями основних 

історичних особливостей розвитку світового 

літературного процесу та першої іноземної мови. 

ФК16. Здатність до усного перекладу другої іноземної 

мови. 

7-Програмні результати навчання 

ПРН1. Вільно володіти англійською мовою з професійними, науковими та 

іншими цілями. 

ПРН2. Вільно володіти способами формування та формулювання думок, 

реалізації мовної норми у різних видах мовленнєвої діяльності, комунікативних 

ситуаціях і сферах спілкування; а також володіння практичними знаннями, 

вміннями і навичками. 



ПРН3. Володіти перекладацькою термінологією, знати основні види перекладу та 

вимоги щодо їх виконання, способи перекладу, шляхи забезпечення прагматичної 

та семантико-стилістичної адекватності перекладу оригінальному тексту.  

ПРН4. Розуміти загальні гуманітарні основи перекладацької справи (розрізняти 

види перекладацької справи в залежності від мети виконання перекладу, їх 

обумовленість ідеологією, історією і станом суспільства, менталітетом 

реципієнтів та ін.) та відповідно до цього здійснювати переклад належного типу, 

виду і жанру, добираючи оптимальні способи перекладу, орієнтовано на слухача 

/читача.  

ПРН5. Розуміти мовну типологію як основу високоякісного, адекватного 

перекладу, використовувати зіставно-типологічний аналіз для прогнозування 

тексту перекладу, швидкого добирання міжмовних еквівалентів, не порушуючи 

при цьому літературних норм мови перекладу, і, водночас із тим, не 

віддаляючись від інтенціональної, змістовної та формальної репрезентації 

оригінального тексту. 

ПРН6. Використовувати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і 

закономірності іноземної мов, що вивчається. 

ПРН7. Використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній 

професійній комунікації. Вміти систематизувати соціокультурні знання про 

минуле та сьогодення англомовних країн,  проводити компаративно-аналітичний 

аналіз. 

ПРН8. Володіти знаннями щодо географії, історії та культури країни, мова якої 

вивчається, знати культуру інших англомовних країн. Знати загальні відомості та 

лінгвістичні характеристики германських мов, походження англійської мови.  

ПРН9. Застосовувати у практичній діяльності наукові дослідження, оцінювати й 

аналізувати власний навчальний досвід та удосконалювати свої знання.  

ПРН10. Удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання 

автентичних англомовних матеріалів.  

ПРН11. Володіти вміннями міжкультурного спілкування другою іноземною 

мовою в типових комунікативних ситуаціях; лінгвокраїнознавчими, 

соціокультурними знаннями та вміннями, які забезпечать здатність та готовність 

до міжкультурного діалогу. 

ПРН12. Володіти навичками проведення економічного аналізу; вміннями 

збирати, систематизувати та класифікувати економічну інформацію.  

ПРН13. Розуміти сутності історичних, політичних та соціальних перетворень в 

Україні та світі. Володіти навичками державної та світової культури і релігії. 

ПРН14. Володіти нормами чинного трудового законодавства; знаннями з теорії 

держави і права та його провідних галузей. 

ПРН15. Збирати та аналізувати дані, необхідні для розрахунку економічних і 

соціально-економічних показників, що характеризують діяльність суб'єктів 

господарювання. 

ПРН16. Визначати зміст базових понять з мовознавства, а також світоглядних та 

суміжних наук. 

ПРН17. Володіти вміннями професійного спілкування українською мовою,  

орфографічною та пунктуаційною грамотністю, демонструвати  загальну 

лінгвістичну культуру перекладача та високий загальний мовний рівень. 

ПРН18. Володіти знаннями щодо основних історичних особливостей розвитку 



світового літературного процесу; знаннями літературно-художніх епох; 

володіння прийомами елементарного літературно-критичного аналізу 

художнього твору. 

ПРН19. Вміти збирати та обробляти інформацію; готувати документи з 

використанням усіх можливостей текстового редактора; вміння працювати в 

Ехсеl документах; готувати електронні презентації, виконувати пошук 

інформації; використовувати сучасні інформаційні технології для вирішення 

фахових завдань. 

ПРН20. Володіти вміннями ідентифікувати небезпеку, визначати рівень ризику, 

запобігати небезпечним ситуаціям, зменшувати їх негативні наслідки, володіти 

культурою екологічного мислення та усвідомлювати екологічні проблеми; 

надавати першу фізичну та психологічну допомогу, вести здоровий спосіб життя.  

8-Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення відповідає Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності закладів освіти. 

100% професорсько-викладацького складу, задіяного 

до викладання професійно-орієнтованих дисциплін, 

мають наукові ступені за спеціальністю і відзначається 

високим рівнем професійної підготовки. 

З метою підвищення фахового рівня всі науково-

педагогічні працівники проходять стажування, в т. ч. 

закордоном: в Польщі, Болгарії, Греції тощо. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічна база інституту відповідає 

Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності 

закладів освіти, сучасним вимогам щодо надання 

освітніх послуг, забезпечує проведення всіх видів 

навчальних занять і науково-дослідної роботи. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення 

освітнього процесу ґрунтується на стандартах вищої 

освіти і воно є достатнім для належного рівня 

підготовки бакалаврів 

9-Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-

педагогічних працівників у вітчизняних вищих 

навчальних закладах-партнерах на основі 

двосторонніх договорів між Одеським торговельно-

економічним інститутом та університетами України 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Київським 

національним торговельно-економічним університет-

том та вищими навчальними закладами зарубіжних 

країн-партнерів. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти не 

проводиться. 

 

 



2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонентів ОПП 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційний екзамен, випускна 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумко-

вого 

контролю 
1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1. Правознавство  6 E/п 

ОК 2. Офісні комп’ютерні технології  6 E/п 

ОК 3. Філософія 6 E/п 

ОК 4. Безпека життєдіяльності та охорона праці 6 E/п 

ОК 5. Сучасна українська література  6 E/у 

ОК 6. Практичний курс першої іноземної мови 

(англійська мова) 
51 E/у 

ОК 7. Іноземна мова за професійним спрямуванням 

(для економічних спеціальностей): перша мова 

24 E/п 

ОК 8. Вступ до мовознавства 6 E/п 

ОК 9.  Сучасна українська мова професійного 

спрямування 

6 E/п 

ОК 10.  Латинська мова 6 E/п 

ОК 11. Вступ до перекладознавства 6 E/у 

ОК 12. 
Історія зарубіжної літератури 

6 E/у 
Курсова робота з історії зарубіжної літератури 

ОК 13. 

Практика перекладу з першої іноземної мови 

22,5 E/у Курсова робота з практики перекладу з першої 

іноземної мови 

ОК 14. Стилістика першої іноземної мови 6 Е/п 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 163,5 

(68,1%) 

 

Вибіркові компоненти ОП 

ВБ 1.1 Економічна теорія 6 E/п 

ВБ 1.2 Конфліктологія 6 E/п 

ВБ 1.3 Основи теорії мовної комунікації 6 E/п 

ВБ 1.4 Психологія спілкування 6 E/п 

ВБ 2.1 Екологія 6 E/п 

ВБ 2.2 Політологія 6 E/п 

ВБ 2.3 Психологія 6 E/п 

ВБ 2.4 Соціологія 6 E/п 

ВБ 3.1 Ділова іноземна мова 6 Е/п 

ВБ 3.2 Дипломатичні відносини в Україні 6 Е/п 

ВБ 3.3 Міжнародний протокол та етикет 6 Е/п 

ВБ 3.4 Національні інтереси в світовій геополітиці та 

геоекономіці 

6 Е/п 



ВБ 4.1 Історія першої іноземної мови  6 E/п 

ВБ 4.2 Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної 

мови 

6 Е/п 

ВБ 4.3 Порівняльна типологія англійської та 

української мов 

6 Е/п 

ВБ 5.1 
Практичний курс другої іноземної мови 

(німецька) 

34,5 Е/п 

ВБ 5.2 Практичний курс другої іноземної мови 

(іспанська) 

34,5 Е/п 

ВБ 6.1 Переклад іноземної комерційної документації 6 Е/у 

ВБ 6.2 Усний переклад 6 Е/у 

Загальний обсяг вибіркових компонент 64,5 

(26,9%) 

 

 Виробнича практика 1 3  

 Виробнича практика 2 6  

 Кваліфікаційний екзамен 3  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ     240 (100 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми 

 
I курс II курс III курс IV курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ  НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1. Цикл загальної підготовки 

 

 

 1. Правознавство 

(6 кр. – екзамен) 

3. Філософія 

 (6 кр. – екзамен) 

4. Безпека 

життєдіяльності 

та охорона праці 

(6 кр. – екзамен) 

  5. Сучасна 

українська 

література 

(6 кр. – екзамен) 

 

 2. Офісні 

комп’ютерні 

технології 

(6 кр. – екзамен) 

      

 

1.2. Цикл професійної підготовки 

 

 

6. Практичний курс першої іноземної мови (англійська мова) 

(51 кредит:1,2,3,4 5,7 семестри - 6 кредитів, 8 семестр -  9 кредитів – екзамени) 

7. Іноземна мова за проф. спр. (для економічних спеціальностей): перша мова 

 (24 кредит: 1,2,3,4 семестри - 6 кредитів – екзамени) 

   

8. Вступ до 

мовознавства 

(6 кр. – екзамен) 

 10. Латинська 

мова 

(6 кр. – екзамен) 

11. Вступ до 

перекладознавства 

(6 кр. – екзамен) 

    

9. Сучасна 

українська мова  

(за проф. спр.) 

(6 кр. – екзамен) 

   12. Історія зарубіжної 

літератури 

(6 кр. – екзамен, 

курсова робота) 

   

    13. практика перекладу з першої іноземної мови 

(22,5 кредитів: 5,7,8 семестри - 6 кредитів, 6 семестр -  4,5 кр. - екзамени, курсова робота)  

     14. Стилістика першої 

іноземної мови 

(6 кр. – екзамен) 

  

 

 

 



 
I курс II курс III курс IV курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

 

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Цикл загальної підготовки 

 

1.1 Економічна 

теорія 

1.2 Конфліктологія 

1.3 Основи теорії 

мовної комунікації 

1.4 Психологія 

спілкування 

(6 кр. – екзамен) 

   2.1 Екологія 

2.2 Політологія 

2.3 Психологія 

2.4 Соціологія 

(6 кр. – екзамен) 

3.1 Ділова іноземна 

мова 

3.2 Дипломатичні 

відносини в Україні 

3.3 Міжнародний 

протокол та етикет 

3.4 Національні 

інтереси в світовій 

геополітиці та 

геоекономіці 

(6 кр. – екзамен) 

  

 

 

2.2. Цикл професійної підготовки 

 

 4.1 Історія першої 

іноземної мови 

4.2 Лінгвоукраїно-

знавство країн першої 

іноземної мови 

4.3 Порівняльна 

типологія першої 

іноземної та 

української мов 

(6 кр. – екзамен) 

5.1 Практичний курс другої іноземної мови (німецька) 

5.2 Практичний курс другої іноземної мови (іспанська) 

(34,5 кредитів – 3,4,5,7,8 семестр 6 кредитів,  6 семестр - 4,5 - екзамени) 

   6.1 Переклад 

іноземної комерційної 

документації 

6.2 Усний переклад 

(6 кр. – екзамен) 

 

3. Практична підготовка 

     Виробнича  

практика  – 3 кр. 

 Виробнича 

практика  – 6 кр. 

       Кваліфікаційний 

екзамен – 3 кр. 

        

Всього за  

семестр 

30 кредитів 

Всього за 

 семестр  

30 кредитів. 

Всього за  

семестр  

30 кредитів 

Всього за  

семестр 

30 кредитів 

Всього за  

семестр 

30 кредитів 

Всього за  

семестр 

30 кредитів 

Всього за 

семестр  

30 кредитів 

Всього за  

семестр 

30 кредитів 

 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Підсумкова державна атестація випускників освітньої програми зі спеціальності 

035 «Філологія», спеціалізація «германські мови (переклад включно), перша - 

англійська»  проводиться у вигляді кваліфікаційного екзамену. 

Атестація завершується видачею документа встановленого зразка про 

присудження ступеня бакалавра з присвоєнням професійної кваліфікації 

«Філолог, перекладач». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення 

відповідності рівня та обсягу знань, умінь та компетентностей здобувача вищої 

освіти, яка навчається за освітньою програмою, вимогам стандартів вищої 

освіти. 

Підсумкова атестація проводиться після закінчення підготовки на 

певному ступені з метою оцінки знань та фактичної підготовленості до роботи 

за фахом відповідно до вимог освітньо-професійної програми. Підсумкову 

атестацію  на рівні  бакалавра здійснює Екзаменаційна комісія. До складання 

кваліфікаційного екзамену допускаються студенти, які виконали всі вимоги 

навчального плану. 

Кваліфікаційний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань  

студентів професійно-орієнтованої теоретичної підготовки за білетами,  

складеними у повній відповідності до програми підсумкової атестації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми.  
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ЗК 1  + +            +      

ЗК 2   +            + + +    

ЗК 3          +      + +    

ЗК 4               + + +    

ЗК 5 +    +    +   +         

ЗК 6                +     

ЗК 7    +            +     

ЗК 8               + +     

ФК 1      + +          +  +  

ФК 2      + +          + + +  

ФК 3           +  +     +  + 

ФК 4           +  +       + 

ФК 5         + +  +  + +      

ФК 6                  +   

ФК 7      + +      +    +    

ФК 8     +   +    +         

ФК 9     +   +      +       

ФК 10                   +  

ФК 11               +  +    

ФК 12  +             +      

ФК 13               + +     

ФК 14               +  +    

ФК 15            +      +   

ФК 16             +      + + 



 

 

 

5. Матриця відповідності програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам освітньої програми 
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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   +     +      +       

ПРН 17     +    +            

ПРН 18     +       +         

ПРН 19  +                   

ПРН 20    +            +     
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


