Профіль освітньо-професійної програми
«Германська філологія та переклад»
зі спеціальності 035 «Філологія»
(за спеціалізацією 035.041 германські мови та літератури
(переклад включно), перша – англійська)
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Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
ступінь вищої освіти: бакалавр
спеціальність: 035 «Філологія»
спеціалізація: 035.041 – германські мови та літератури (переклад
включно), перша – англійська
освітня програма: «Германська філологія та переклад»
освітня кваліфікація: бакалавр філології за спеціалізацією 035.041
– германські мови та літератури (переклад включно), перша –
англійська
професійна кваліфікація: перекладач двох іноземних мов
(англійська, німецька)
«Германська філологія та переклад»
Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін
навчання – 4 академічних роки
Акредитація спеціальності «Філологія» за рівнем «Бакалавр».
Сертифікат про акредитацію серія НІ, №2487270, від 31 липня
2017. Термін дії сертифіката до 1 липня 2025 року.
НРК України – 6 рівень, FQ -ЕНЕА – перший цикл,
ЕQF-LLL – 6 рівень
Наявність повної загальної середньої освіти
Українська, англійська, німецька
suem.edu.ua
2 – Мета освітньої програми

Набуття освітньої та професійної кваліфікації для здійснення професійної діяльності,
пов’язаної із аналізом, творенням, перетворенням і оцінюванням письмових та усних текстів
різних жанрів і стилів (як із науково-дослідною, критично-аналітичною, так і з прикладною
метою), організацією успішної комунікації різними мовами.
3 – Характеристика освітньої програми
Предметна область
(галузь знань,
спеціальність,
спеціалізація)

Об’єкт вивчення: мова(ви) (у теоретичному, практичному,
науково-дослідницькому аспектах); література (у теоретичному,
практичному, науково-дослідницькому аспектах); переклад (у
теоретичному, практичному, науково-дослідницькому аспектах);
комунікація (у професійному і міжкультурному аспектах)

Орієнтація освітньої
програми

Основний фокус
освітньої програми
та спеціалізації

Освітньо-професійна.
Cприяє формуванню випускників як соціально-активних та
професійних особистостей, спроможних проводити наукові
дослідження, вирішувати певні проблеми і завдання у сфері
перекладу.
Спеціальна освіта в галузі філології та практики перекладу. Акцент
робиться на поглибленні знань з актуальних напрямів розвитку
сучасної лінгвістики, літературознавства, теорії і практики
перекладу, формуванні та розвитку професійних компетентностей у
сфері філологічних наук і перекладознавства, вмінні застосовувати
новітні технології в науковій діяльності.

Ключові слова: філологія, теоретичне перекладознавство, практичне
перекладознавство, англійська мова, німецька мова, перекладацька
діяльність,
Програма зорієнтована на оптимальне поєднання компетентностей,
які, з одного боку, забезпечують конкурентноздатність випускників
на сучасному ринку праці, а з іншого – дають грунтовну наукову
підготовку для продовження навчання на другому (магістерському)
рівні вищої освіти й проведення порівняльних досліджень.
Особливості
За умови оволодіння системою компетентностей, визначених цією
програми
програмою, студенти мають можливість отримати професійну
кваліфікацію «перекладач».
Програмою передбачено викладання фахових дисциплін іноземними
мовами.
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до
працевлаштування

Подальше навчання

Бакалавр філології підготовлений до практичної діяльності, що
вимагає передусім аналітичних і гуманітарних навичок
(комунікація; письмо; переклад; редагування; пошук, аналіз і
презентація мовознавчої інформації тощо).
Бакалавр філології має достатній кваліфікаційний рівень для роботи
у різних професійних групах за Національним класифікатором
України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», а саме:
2444.1 Філолог-дослідник
2444.1 Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та
переклади)
2444.2 Філолог, Лінгвіст, Перекладач, Редактор-перекладач, Гідперекладач, Перекладач технічної літератури
2451.2 Член колегії (редакційної)
Випускники мають право продовжити навчання за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти.
5 – Викладання та оцінювання

Викладання та
навчання

Організовано студентоцентроване, практико-орієнтоване навчання,
що передбачає демократичні засади викладання, зокрема
особистісно-орієнтований, діяльнісно-комунікативний, творчий
підходи.

Оцінювання

Екзамени (письмові, усні, змішаної форми), заліки, поточний
контроль, презентації, реферати, захист практики, атестаційний
екзамен, захист кваліфікаційної роботи.

6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі
лінгвістики, літературознавства, перекладу в процесі професійної
Інтегральна
діяльності або навчання, що передбачає проведення досліджень
компетентність
та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю
умов і вимог.
ЗК 1. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК 2. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з
різних джерел.
ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК 5. Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 7. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК 8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Загальні
ЗК 9. Навички використання інформаційних і комунікаційних
компетентності (ЗК)
технологій.
ЗК 10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК 11. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних
груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів
економічної діяльності).
ЗК 12. Здатність проведення досліджень на належному рівні.
ЗК 13. Здатність до роботи в інтернаціональному контексті.
ЗК 14. Цілеспрямованість у вирішенні доручених завдань та
виконання прийнятих зобов’язань.
ЗК 15. Усвідомлення соціальної і громадянської відповідальності.
ФК 1. Володіння спеціальними знаннями загальних і часткових
теорій мовознавства, літературознавства та перекладознавства,
наукових шкіл і напрямів філологічних досліджень.
ФК 2. Здатність до критичного осмислення історичних надбань та
новітніх досягнень філологічної науки.
ФК 3. Базові уявлення про загальні властивості літератури як
мистецтва слова, про закони побудови художнього твору,
літературні стилі, наукові методи та школи в літературознавстві
ФК 4. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в
обраній галузі філологічних досліджень.
ФК 5. Здатність аналізувати, свідомо обирати й ефективно
застосовувати комунікативні стратегії, адекватно використовувати
Фахові
компетентності (ФК) мовні засоби в певних формальних / неформальних контекстах і
ситуаціях в професійному та соціокультурному аспекті.
ФК 6. Здатність чітко й виразно висловлювати думку,
використовувати знання законів техніки мовлення: правильна
постановка дихання, розвиток голосу, чітка та зрозуміла дикція,
нормативна орфоепія.
ФК 7. Володіння експресивними, емоційними, логічними засобами
мови та здатність спрямовувати їх для досягнення запланованого
прагматичного результату.
ФК 8. Здатність розуміти мову оригіналу, досконало володіти мовою
перекладу й загальними або спеціалізованими знаннями текстів
різних типів.

ФК 9. Здатність забезпечувати взаємозв’язок теоретичного та
практичного аспектів у процесі здійснення перекладу.
ФК 10. Здатність ефективно здобувати додаткові лінгвістичні та
спеціальні знання, необхідні для розуміння змісту тексту мовою
оригіналу й створення змісту тексту мовою перекладу.
ФК 11. Знання міжнародних та національних стандартів в галузі
перекладу.
ФК 12. Володіння знаннями, навичками та вміннями, необхідними
для виконання технічних завдань у процесі перекладу шляхом
застосування інструментів та ІТ-систем, які підтримують весь
процес перекладу.
ФК 13. Здатність вибирати і правильно використовувати прийоми
перекладу та долати труднощі, пов’язані з лексичними,
фразеологічними, граматичними та стилістичними особливостями
вихідної мови.
ФК 14. Здатність застосовувати установки, методи і моделі
перекладу текстів різних жанрів та різної стилістичної
спрямованості англійською і німецькою мовами на українську та
навпаки.
ФК 15. Знання алгоритмів стилістичного і доперекладного аналізу,
порівняльно-перекладацького аналізу і редагування текстів
перекладу.
ФК 16. Здатність забезпечувати оцінку якості виконаного перекладу
з оригінального тексту, виявляти відхилення від оригіналу, вивіряти
текст перекладу в межах редакторської роботи з перекладеними
текстами.
ФК 17. Усвідомлення методологічного, організаційного та
правового підґрунтя, необхідного для здійснення фахової науководослідницької роботи, її презентації науковій спільноті та захисту
інтелектуальної власності на її результати.
7 – Програмні результати навчання
ПРН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну
діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку
та професійного самовдосконалення.
ПРН 2. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема
інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної
діяльності та забезпечення якості наукового дослідження в
конкретній філологічній галузі.
ПРН 3. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну
інформацію з різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати
її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.
ПРН 4. Цінувати різноманіття та мультикультурність світу й
керуватися у своїй діяльності сучасними принципами толерантності,
діалогу та співробітництва.
ПРН 5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у
професійному колективі та з представниками інших професійних
груп різного рівня.
ПРН 6. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрямки і
школи в лінгвістиці та літературознавстві.
ПРН 7. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення
філологічної науки.

Кадрове
забезпечення

Матеріальнотехнічне
забезпечення

ПРН 8. Демонструвати поглиблені знання з обраної філологічної
спеціалізації. Характеризувати теоретичні та практичні аспекти
конкретної філологічної галузі.
ПРН 9. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних
філологічних питань і власну точку зору на них як фахівцям, так і
широкому загалу.
ПРН 10. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для
аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.
Здійснювати науковий аналіз мовного й літературного матеріалу,
інтерпретувати та структурувати його з урахуванням класичних і
новітніх методологічних принципів, формулювати узагальнення на
основі самостійно опрацьованих даних.
ПРН 11. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
ПРН 12. Демонструвати належний рівень володіння державною та
іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації,
зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування;
презентувати результати своїх досліджень державною та іноземною
мовами.
ПРН 13. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні
засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого
прагматичного результату й організації успішної комунікації.
ПРН 14. Створювати, аналізувати і редагувати тексти різних стилів
та жанрів.
ПРН 15. Застосовувати професійно профільовані знання з
філологічних та перекладознавчих дисциплін для здійснення
адекватного перекладу (усного і письмового) текстів різних типів і
жанрів з двох германських (англійської і німецької) мов українською
та з української англійською та німецькою.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Усі науково-педагогічні працівники, що забезпечують реалізацію
програми, відповідають профілю і напряму дисциплін, що
викладаються, мають необхідний стаж педагогічної роботи та досвід
практичної роботи, та відповідають кадровим вимогам ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності закладів освіти. До
організації навчального процесу залучаються професіонали з
досвідом перекладацької / дослідницької / управлінської / творчої /
інноваційної роботи та іноземні фахівці.
Матеріально-технічне забезпечення дозволяє на високому рівні
забезпечити освітній процес потягом всього циклу підготовки за
освітньою програмою.
Для забезпечення навчання фахівців створено залу синхронного
перекладу, лінгвістичні лабораторії, спеціалізовані комп’ютерні
класи. Зала синхронного перекладу оснащена спеціальною
звукоізольованою кабіною; обладнана робочими місцями для
перекладачів; містить комплект навушників (переносних приймачів)
на 40 місць для слухачів перекладу, звукову апаратуру (звуковий
мікшер, комутатори, колонки), мультимедійний проектор, сучасну
відео- та аудіотехніку.
Комп’ютеризовані робочі місця у Науковій бібліотеці надають
можливість доступу до інтернету та локальної мережі як бібліотеки,
так і університету загалом.

Інформаційне та
навчальнометодичне
забезпечення

В університеті функціонує потужна система бібліотечноінформаційного забезпечення, що містить значний фонд навчальної
та наукової літератури, базових підручників та навчальних
посібників, довідкової літератури, фахових періодичних видань як
українською так і іноземними мовами.
Медіатека на нових електронних носіях містить художні, науковопопулярні фільми англійською та німецькою мовами, країнознавчі
матеріали, відеоматеріали з методики викладання іноземних мов,
банк електронних носіїв методичної літератури, створеної
викладачами кафедри.
9 – Академічна мобільність

Національна
кредитна
мобільність
Міжнародна
кредитна
мобільність
Навчання іноземних
здобувачів вищої
освіти

−
Укладено угоди з Вищою Лінгвістичною школою (м. Ченстохов,
Республіка Польща), Польським університетом фінансів і
менеджменту (м. Білосток, Республіка Польща) про тривалі
міжнародні проекти.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на
загальних умовах з додатковою мовною підготовкою.

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
2.1 Перелік компонент ОП

ОК 12
ОК 13

Компоненти освітньої програми
Кількість
(навчальні дисципліни, практики,
кредитів
кваліфікаційна робота)
2
3
Обов’язкові компоненти ОП
Українська мова
4
Історія та культура України
5
Основи риторики
3
Філософія
5
Основи охорони праці
4
Вступ до мовознавства
3
Теорія перекладу
6
Вступ до літературознавства та історія
6
зарубіжної літератури
Латинська мова
4
Практичний курс першої іноземної
55
(англійської) мови і перекладу
Практичний курс другої іноземної
55
(німецької) мови і перекладу
Практична граматика англійської мови
5
Ознайомча перекладацька практика
4

ОК 14

Виробнича перекладацька практика

Код н/д
1
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

8

Форма підсумкового
контролю
4
екзамен
екзамен
залік
екзамен
екзамен
екзамен
залік, екзамен
залік, екзамен
екзамен
залік, екзамен
залік, екзамен
залік, екзамен
захист звіту з
практики
захист звіту з
практики

ОК 15

Переддипломна практика

4

ОК 16
ОК 17

Комплексний екзамен з фаху
Кваліфікаційна робота

2
6

захист звіту з
практики
екзамен
захист
кваліфікаційної
роботи

Загальний обсяг обов’язкових компонент
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Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1
ВБ 1.1
ВБ 1.2
ВБ 1.3
ВБ 1.4
ВБ 1.5
ВБ 1.6
ВБ 1.7
ВБ 1.8

Психологія
Культурологія
Релігієзнавство
Порівняльна лексикологія англійської та
української мов
Порівняльна граматика англійської та
української мов
Історія англійської мови

Історія перекладу
Порівняльна стилістика англійської та
української мов
ВБ 1.9
Лінгвокраїнознавство (першої іноземної
мови)
ВБ 1.10 Лінгвокраїнознавство (другої іноземної
мови)
ВБ 1.11 Переклад науково-технічних текстів
ВБ 1.12 Художній переклад
ВБ 1.13 Юридичний переклад
Вибірковий блок 2
ВБ 2.1
Корпоративна культура
ВБ 2.2
Етика й естетика
ВБ 2.3
Соціологія
ВБ 2.4
Порівняльна лексикологія англійської та
української мов
ВБ 2.5
Порівняльна граматика англійської та
української мов
ВБ 2.6
Основи теорії мовної комунікації
ВБ 2.7
Основи комп’ютерного перекладу
ВБ 2.8
Психологічні аспекти перекладацької
діяльності
ВБ 2.9
Лінгвокраїнознавство (першої іноземної
мови)
ВБ 2.10 Лінгвокраїнознавство (другої іноземної
мови)
ВБ 2.11 Переклад ділового мовлення
ВБ 2.12 Художній переклад
ВБ 2.13 Переклад у галузі економіки і менеджменту
Загальний обсяг вибіркових компонент
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

4
4
4
4

залік
залік
залік
екзамен

4

екзамен

4

екзамен

4
4

екзамен
залік

4

залік

4

залік

7
7
7

залік, екзамен
залік, екзамен
залік, екзамен

4
4
4
4

залік
залік
залік
екзамен

4

екзамен

4
4
4

екзамен
екзамен
залік

4

залік

4

залік

7
7
7
61
240

залік, екзамен
залік, екзамен
залік, екзамен

2. 2 Структурно-логічна схема ОП
I
семестр
ОК 1
ОК 2
ОК 6
ОК 10
ОК 12

II
семестр
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ОК 13

III
семестр
ОК 4
ОК 7
ОК 8
ОК 10
ОК 11
ВБ 1.1  ВБ 2.1

IV
семестр
ОК 7
ОК 8
ОК 10
ОК 11
ОК 14
ВБ 1.2  ВБ 2.2
ВБ 1.4  ВБ 2.4
ВБ 1.5  ВБ 2.5
ВБ 1.6  ВБ 2.6
ВБ 1.7  ВБ 2.7

V
семестр
ОК 8
ОК 10
ОК 11
ВБ 1.3  ВБ 2.3
ВБ 1.4  ВБ 2.4
ВБ 1.5  ВБ 2.5
ВБ 1.6  ВБ 2.6
ВБ 1.7  ВБ 2.7

VI
семестр
ОК 8
ОК 10
ОК 11
ОК 14
ВБ 1.8  ВБ 2.8
ВБ 1.9  ВБ 2.9
ВБ 1.10  ВБ 2.10

VII
семестр
ОК 5
ОК 8
ОК 10
ОК 11
ВБ 1.11  ВБ 2.11
ВБ 1.12  ВБ 2.12
ВБ 1.13  ВБ 2.13

VIII
семестр
ОК 3
ОК 10
ОК 11
ОК 15
ОК 16
ОК 17
ВБ 1.11  ВБ 2.11
ВБ 1.12  ВБ 2.12
ВБ 1.13  ВБ 2.13

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
3.1 Форма атестації здобувачів вищої освіти.
Атестація здійснюється у формі комплексного екзамену з фаху та публічного захисту
кваліфікаційної роботи та завершується видачою документу встановленого зразка про
присудження ступеня бакалавра із присвоєнням освітньої кваліфікації: бакалавр філології за
спеціалізацією 035.041 – германські мови та літератури (переклад включно), перша –
англійська та професійної кваліфікації: перекладач двох іноземних мов (англійська, німецька).
3.2 Вимоги до кваліфікаційної роботи.
Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання спеціалізованої задачі та/або практичної
проблеми в галузі філології (відповідно до обраної спеціалізації). Кваліфікаційна робота має
бути самостійним дослідженням. Робота повинна перевірятися на наявність плагіату згідно з
процедурою, визначеною системою забезпечення вищим навчальним закладом якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти. Вимоги до обсягу та структури кваліфікаційної
роботи визначає вищий навчальний заклад.
3.3 Вимоги до атестаційного екзамену.
Комплексний екзамен з фаху передбачає оцінювання обов’язкових результатів навчання,
визначених освітньо-професійною програмою.
3.4 Вимоги до публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Визначає вищий навчальний заклад.

