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ВСТУП 

 

Освітньо-професійна програма розроблена на основі Стандарту вищої освіти 

підготовки магістрів спеціальності 035 «Філологія». 

Освітньо-професійна програма використовується під час: 

– ліцензування спеціальності та акредитації освітньої програми; 

– складання навчальних планів; 

– формування робочих програм навчальних дисциплін, силабусів, програм 

практик, індивідуальних завдань; 

– формування індивідуальних навчальних планів студентів; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– атестації магістрів спеціальності 035 «Філологія»;  

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів фаху; 

– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 

Користувачі освітньо-професійної програми: 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в НТУ «ДП»; 

– викладачі НТУ «ДП», які здійснюють підготовку магістрів спеціальності 

035 «Філологія»; 

– екзаменаційна комісія спеціальності 035 «Філологія»; 

– приймальна комісія НТУ «ДП».  

Освітньо-професійна програма поширюється на кафедри університету, які 

беруть участь у підготовці фахівців ступеня магістра спеціальності 

035 «Філологія». 
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1 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 

1.1 Загальна інформація 
Повна 
закладу 
вищої освіти 
та інститут 
(факультет) 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Інститут 

електроенергетики, електротехнічний факультет 

Ступінь 

вищої освіти 

та назва 

кваліфікації 

мовою 

оригіналу 

Магістр філології за спеціалізацією «Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська» 

 

Офіційна 

назва 

освітньої 

програми 

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська 

Тип диплому 

та обсяг 

освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний. Обсяг освітньо-професійної програми 90 

кредитів ЄКТС. Термін навчання – 1 рік 4 місяці. 

Наявність 
акредитації 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми «Освітньо-професійна 
програма Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 
англійська, 035 Філологія, другий (магістерський) рівень, № 882 від 
18.12.2020; термін дії сертифікату до 01.07.2026 

 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 
035 «Філологія» або інших спеціальностей  

Мова(и) 
викладання 

Українська, англійська та німецька 

Термін дії 
освітньої 
програми  

Термін не може перевищувати 1 рік 4 місяці та/або період акредитації. 
Освітня програма підлягає перегляду відповідно до змін нормативної 
бази України в сфері вищої освіти, але не рідше одного разу на рік 

Інтернет-
адреса 
постійного 
розміщення 
опису 
освітньої 
програми 

Інформаційний пакет за спеціальністю   
https://pereklad.nmu.org.ua/ua/translation-and-interpretation-md.php  

 

Освітні програми НТУ «ДП»: 

https://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/science_m
et_dep/educational_programs/ 

1.2 Мета освітньої програми 

підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 

умов і вимог, у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і 

оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної 

комунікації різними мовами. 

 

https://pereklad.nmu.org.ua/ua/translation-and-interpretation-md.php
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Мета ОП відповідає стратегії та місії НТУ «Дніпровська політехніка». 

1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна 
область  
 
 

03 Гуманітарні науки / 035 Філологія  
Освітня програма зорієнтована на підготовку актуальної спеціальності та 
ставить за мету подальше поглиблення знань студентів у галузі науково-
технічного перекладу, редагування перекладу текстів, викладацької 
діяльності, а також сприяння успішній професійній комунікації різними 
мовами. 
Головна мета освітньої програми – підготовка ерудованого фахівця, який 
вільно володіє навичками усного та писемного мовлення англійською мовою 
та другою іноземною мовою (німецькою) та є здатним до самостійної 
аналітичної, пошукової,  професійно-прикладної діяльності перекладача та 
викладача вищої школи. 
Об’єктами вивчення та професійної діяльності магістра філології є мови (в 
теоретичному / практичному, синхронному / діахронному, 
діалектологічному, стилістичному, соціокультурному та інших аспектах); 
література й усна народна творчість; жанрово-стильові різновиди текстів; 
переклад; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і 
письмовій формі. 
Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і 
проблеми, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, у діяльності, 
пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням 
письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної 
комунікації різними мовами. 
Теоретичний зміст предметної галузі становить система наукових теорій, 
концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології. 
Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні філологічні 
методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови 
і літератури, інформаційно-комунікаційні технології. 
 

Орієнтація 
освітньої 
програми 

Освітньо-професійна прикладна програма вищої освіти. 
 
Прикладний компонент програми сприяє більш ефективному оволодінню 
теоретичними знаннями, вміннями та навичками та, відповідно, загальними 
та фаховими компетентностями здобувачів ступеню магістра філології. 
Поглиблюються знання студентів з лінгвістики та перекладу.  

Основний 
фокус 
освітньої 
програми  

Спеціальна освіта в галузі філології, пов’язана зі здійсненням усіх видів 

мовного посередництва фахової міжкультурної взаємодії, аналізу та 

перекладу науково-технічних текстів. Програма спрямована на формування 

таких компетентностей здобувачів вищої освіти, які сприяють їх всебічному 

професійному, інтелектуальному, соціальному та творчому розвитку з 

урахуванням сучасних тенденцій розвитку суспільства. 
Ключові слова: загальні й фахові компетентності філолога-перекладача, 
германські мова та література, перекладацька діяльність, практика усного та 
писемного мовлення, науково-технічний переклад, редагування перекладу, 
методика викладання перекладу. 

Особливості 
програми 

 

Особливістю циклу фахових дисциплін за спеціальністю є спрямованість на 

здобуття та розвиток умінь і навичок у сфері професійно-орієнтованого 

перекладу з основної (англійської) та другої (німецької) іноземних мов та 

практичного використання цих мов з урахуванням специфіки 

функціонування їх усної та писемної форм, що сприятиме належному 

виконанню випускниками своїх професійних обов’язків, а також володіння 
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методикою викладання перекладу у вищій школі. 

Освітня програма враховує сучасні тренди інформаційного розвитку 

суспільства та передбачає поглиблення знань студентів з наявних 

перекладацьких комп’ютерних програм та платформ, можливостей 

глобальної мережі як ресурсу професійної, мовної та соціокультурної 

інформації. Середовище технічного ЗВО сприяє розвитку у здобувачів 

розуміння критичного використання інформаційних технологій при 

перекладі галузевих науково-технічних текстів в умовах дігіталізації. 

Обов’язковими є виробнича практика (перекладацька); виробнича практика 

(асистентська) та передатестаційна практика. 

Містить можливість вибору студентом індивідуальної освітньої траєкторії, 

яка дозволить повністю або частково досягти таких професійних результатів 

навчання:  

– знати особливості усного послідовного галузевого перекладу з англійської 

мови у напрямках перекладу В-А, А-В та застосовувати техніки 

перекладацького скоропису; 

– вміти інтерпретувати  інформацію в усній формі, перекладати усно та 

реферувати її письмово;  

– вміти інтерпретувати твори зарубіжних письменників, встановлювати 

жанрово-стилістичні особливості творів англійською мовою та техніки їх 

перекладів; 

– усвідомлювати історичну та соціальні функції перекладу та його роль у 

сучасному технократному суспільстві. 
Освітня програма сформована з урахуванням досвіду аналогічних 
вітчизняних освітніх програм, а саме: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» 
(https://osvita.kpi.ua/files/downloads/035-Mp- 
Германські%20мови%20та%20літератури%20(перша%20англійська).pdf);  
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 
(https://drive.google.com/file/d/1y3PSUY0tc-
Cj5CG8DOJBHMFPDVa_igOU/view); НТУ «Харківський політехнічний 
iнститут», Полтавський національний педагогічний університет, 
Тернопільський національний педагогічний університет, Полтавський 
національний технічний університет, Кременчуцький національний 
університет, Київський університет ім. Б. Грінченка. Крім того було 
проведено аналіз магістерських програм Канського університету, Франція 
(Магістр іноземних і регіональних мов, літератури та цивілізацій, 
спеціалізація: спеціальний переклад, технічне редагування, локалізація; 
Магістр іноземних і регіональних мов, літератури та цивілізацій, 
спеціалізація: багатомовна лінгвістика;  Магістр іноземних і регіональних 
мов, літератури та цивілізацій Спеціалізація: Культури - Література / 
Цивілізація).  
 

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність 
до 
працевлашту-
вання 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової 

форми, в організаційно-управлінській та освітній галузях; на викладацьких 

та інших посадах у закладах загальної середньої освіти, ЗВО 3-4 рівнів 

акредитації; в органах державної влади і місцевого самоврядування; в 

аналітично-інформаційних інституціях; дослідницьких закладах тощо. 

Випускники можуть бути фахівцями з письмового галузевого перекладу, 

усного перекладу, перекладу конференцій, експертами з міжкультурної 

комунікації, учасниками перекладацьких проєктів; працювати у 

різноманітних організаціях гуманітарного спрямування, що пропонують 

https://drive.google.com/file/d/1y3PSUY0tc-Cj5CG8DOJBHMFPDVa_igOU/view
https://drive.google.com/file/d/1y3PSUY0tc-Cj5CG8DOJBHMFPDVa_igOU/view
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послуги з перекладу,  оцінювання та редакції текстів. 

Випускники кваліфікації магістр філології можуть працювати на 

первинних посадах в галузі освіти та сфері послуг за професіями, 

визначеними у Національному класифікаторі України: Класифікатор 

професій ДК (003:2010): 

2444  Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів: 

2444.1  Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади)  

2444.2  Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі: 

2444.1 Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та 

переклади); 

2444.1 Науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади); 

2444.1 Науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика та 

переклади); 

2444.1 Філолог-дослідник; 

2444.2 Гід-перекладач; 

2444.2 Лінгвіст; 

2444.2 Перекладач; 

2444.2 Перекладач технічної літератури; 

2444.2 Редактор-перекладач; 

2444.2 Філолог; 

2451.2 Редактор науковий; 

2451.2 Член колегії (редакційної); 

2310.2 Викладач університетів та вищих навчальних закладів; 

2359.2 Лектор. 

 

Подальше 
навчання 

Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Набуття 
додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти. 

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання 
та навчання 

Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване 

навчання, яке передбачає наступні види занять: лекції, практичні заняття, 

практика, консультації, підготовка та виступ з усною презентацією.  

Оцінювання    Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

рейтинговою шкалою (прохідні бали 60…100) та за інституційної шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), що використовується 

для перенесення кредитів. 

   Оцінювання включає весь спектр контрольних процедур у залежності від 

компетентністних характеристик (знання, уміння, комунікація, 

автономність і відповідальність) результатів навчання, досягнення яких 

контролюється. 

   Результати навчання студента, що відображають досягнутий ним рівень 

компетентностей відносно очікуваних, ідентифікуються та вимірюються 

під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що корелюються з 

дескрипторами Національної рамки кваліфікацій і характеризують 

співвідношення вимог до рівня компетентностей і показників оцінки за 

рейтинговою шкалою. 

Підсумковий контроль з навчальних дисциплін здійснюється за 
результатами поточного контролю або/та оцінюванням виконання 
комплексної контрольної роботи або/та усних відповідей 

Оцінювання результатів проводиться відповідно до Положення 
університету про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 
освіти.  
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Форма 
випускної 
атестації  

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного 

захисту кваліфікаційної роботи магістра. 

Кваліфікаційна робота має передбачати аналіз та розв’язання складної 

спеціалізованої практичної проблеми у галузі перекладу та лінгвістики із 

застосуванням теорій та методів, що вивчалися. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, 

фабрикації та фальсифікації. Робота перевіряється на наявність плагіату 

згідно з процедурою, визначеною системою забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти університетом. 

Кваліфікаційна робота має бути розміщена у репозитарії університету. 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на засіданні 

екзаменаційної комісії. 

1.6 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 
характеристи
ки кадрового 
забезпечення 

Науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні дисциплін програми, 

консультуванні курсових та кваліфікаційної роботи, кураторстві, 

проходження практик, відповідають кадровим вимогам щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності для другого рівня вищої освіти відповідно 

до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Фахові дисципліни 

викладають п’ять  кандидатів філологічних наук, один кандидат 

педагогічних наук. 

 Наукові інтереси науково-педагогічних працівників відповідають 

дисциплінам, що ними викладаються. Техніки викладання та фахові знання 

викладачів програми постійно оновлюються. Викладачі мають у належному 

ступені цифрову компетентність, застосовують технології залучення 

студентів до активної креативної взаємодії під час аудиторних занять і 

дистанційного навчання, нестандартні підходи до проведення занять. Для 

фахових консультацій та факультативних семінарів системно залучаються 

професіонали-практики за дисциплінами програми, випускники програми.  

Забезпечується своєчасне підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників, у тому числі стажування в межах академічної мобільності 

Еразмус, курси з медіаграмотністі для освітян та використання засобів 

дистанційного навчання. 

 

Специфічні 
характеристик
и матеріально-
технічного 
забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення відповідає до технологічних вимог щодо 

забезпечення провадження освітньої діяльності для другого (магістерського) 

рівня вищої освіти відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності та включає ресурси університету та випускової кафедри 

перекладу.  
Студенти програми мають доступ до університетської бібліотеки, коворкінг 

просторів Colibry, Unica, мережі Інтернет через WiFi, спортивного 

обладнання, арт-центру, системи харчування, студентського містечка тощо.  

Кафедра використовує аудиторії, обладнані мультимедійною технікою та 

комп’ютерні класи з відповідним ліцензованим програмним забезпеченням. 

Здобувачі забезпечені вільним доступом до WiFi, відеоконтенту, застосунку 

Menti.com тощо. Наукова бібліотека Університету укомплектована 

науковою, навчальною, довідковою, методичною, періодичною та іншою 

літературою багатьма мовами світу. Задля онлайн реалізації програми для 

викладачів та студентів передбачено безкоштовний доступ до професійної 

версії пакету Microsoft Office та платформи Moodle, включаючи додатки 

Teams, Forms та інші.  
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Специфічні 
характеристик
и 
інформаційног
о та 
навчально-
методичного 
забезпечення 

Кафедра перекладу використовує програмний продукт Microsoft Office 
365, що дає змогу використовувати в освітньому процесі для підтримки 
вивчення сучасних комп'ютерних технологій найсучасніші ліцензійні 
програмні продукти та технології Microsoft. 
Навчальний процес передбачає вирішення завдань зі здійснення перекладу 
з використанням сучасних хмаринних Інтернет-технологій та 
використання глобальної мережі як додаткового ресурсу у відповідності до 
вимог навчального процесу. До програмних продуктів, що відповідають 
світовому рівню і використовуються у навчальному процесі кафедри слід 
відмітити наступні: Lingvo CAT-Pro, MateCAT, Trados тощо. 
 

1.7 Академічна мобільність 

Національна 
кредитна 
мобільність 

Можливість укладання угод про академічну мобільність, подвійну атестацію 
тощо. Освітнє середовище НТУ «Дніпровська політехніка» мотивує слухачів 
програми до прояву інноваційної ініціативи у пошуку та формуванні 
індивідуальної траєкторії національної мобільності через актуальні грантові 
та стипендіальні можливості. Поданий перелік можливостей національної 
мобільності не є вичерпним та постійно оновлюється. Слухач програми 
запрошується до ініціювання індивідуальної національної мобільності 
залежно від кола академічних інтересів та уподобань у неформальній освіті з 
метою поглиблення знань та навичок, отримання академічного та 
культурного досвіду. 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

Навчальне середовище НТУ «Дніпровська політехніка» мотивує слухачів 
програми до прояву інноваційної ініціативи у пошуку та формуванні 
індивідуальної траєкторії міжнародної мобільності через актуальні грантові 
та стипендіальні можливості. Поданий перелік можливостей міжнародної 
мобільності не є вичерпним та постійно оновлюється. Слухачі програми 
запрошуються самостійно моніторувати міжнародні пропозиції на сайті 
відділу міжнародної академічної мобільності та міжнародних проектів НТУ 
«Дніпровська політехніка», http://projects.nmu.org.ua/ua/ або через будь-які 
інші інформаційні ресурси.  

Доступні програми мобільності та університети-партнери для ступеню 
магістр: 

Міжнародна академічна кредитна мобільність Erasmus + K107 з:  

 - Університетом Хаену, (Іспанія) https://www.ujaen.es/departamentos 

Слухачі програми можуть приймати участь у відкритому конкурсі на 
стипендії літніх шкіл в університетах Германії для студентів від Німецької 
служби академічних обмінів DAAD: 

https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-

uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&languag

e=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295 
Крім того, заключено договори про співпрацю, які дозволяють, зокрема,  
обмін студентами та викладачами, між кафедрою перекладу та наступними 
організаціями: 

- Департамент іноземних мов Вроцлавського технічного університету; 

- Wyzsza Szkola Educacji Zdrowotnej i Nauk Spolecznych, м. Лодзь, 
Польща 

Навчання 
іноземних 
здобувачів 
вищої освіти 

Програма передбачає навчання іноземних здобувачів вищої освіти. 

https://www.ujaen.es/departamentos
https://www.daad-ukraine.org/uk/
https://www.daad-ukraine.org/uk/
https://www.daad-ukraine.org/uk/
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
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2 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Інтегральна компетентність магістра зі спеціальності 035 «Філологія» - 

здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі лінгвістики, 

літературознавства, фольклористики, перекладу в процесі професійної 

діяльності або навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

2.1 Загальні компетентності за стандартом вищої освіти 

 
Шифр Компетентності 
 

1 2 

ЗК1 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК2 Здатність бути критичним і самокритичним 

ЗК3 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел 

ЗК4 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

ЗК5 Здатність працювати в команді та автономно 

ЗК6 Здатність спілкуватися іноземною мовою 

ЗК7 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

ЗК9 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

ЗК10 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК11 Здатність проведення досліджень на належному рівні 

ЗК12 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 

 

2.2. Спеціальні компетентності  
 

 

2.2.1. Спеціальні компетентності за стандартом вищої освіти 

 
Шифр Компетентності 
 

1 2 

СК1 Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах 

СК2 Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти еволюційний шлях 

розвитку вітчизняного і світового літературознавства. 

СК3 Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення 

філологічної науки. 

СК4 Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й 

літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних 

принципів. 

СК5 Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, 

необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, 

презентації їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної 

власності на результати досліджень та інновацій. 

СК6 Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації для 
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1 2 

вирішення професійних завдань.  

СК7 Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі 

філологічних досліджень. 

СК8 Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення 

запланованого прагматичного результату. 

 

 

2.2.2. Спеціальні компетентності з урахуванням особливостей освітньої 

програми 

 

Шифр Компетентності 
 

1 2 

СК9 Розуміння ролі перекладацької діяльності як ключового аспекту в інформаційному 

обміні в сучасному суспільстві. 

 

3 НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ                            

У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання магістра зі 

спеціальності 035 «Філологія», що визначають нормативний зміст підготовки і 

корелюються з переліком загальних і спеціальних компетентностей відповідно 

до проекту стандарту вищої освіти, подано нижче. 

 

 
Шифр  Результати навчання 

 

1 2 

ПРН1 Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і 

втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення 

ПРН2 Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та 

усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; 

презентувати результати досліджень державною та іноземними мовами 

ПРН3 Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного 

й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості 

дослідження в конкретній філологічній галузі. 

ПРН4 Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі 

проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних 

умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. 

ПРН5 Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з 

представниками інших професійних груп різного рівня 

ПРН6 Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку 

мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації 

успішної комунікації 

ПРН7 Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці. 

ПРН8 Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства 

ПРН9 Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні 

поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації. 

ПРН10 Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й 
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перекладати тексти різних стилів і жанрів  

ПРН11 Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, 

інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних 

принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних. 

ПРН12 Дотримуватися правил академічної доброчесності 

ПРН13 Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, 

власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, 

зокрема особам, які навчаються 

ПРН14 Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів. 

ПРН15 Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного 

лінгвістичного чи літературного матеріалу 

ПРН16 Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі 

для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції 

знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. 

ПРН17 Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або 

інноваційні розробки в конкретній філологічній галузі. 

Спеціальні результати навчання з урахуванням особливостей освітньої програми 

СР1 Вміти адаптувати власну перекладацьку діяльність до вимог інформаційного обміну 

в науково-технічній сфері. 
 

 

4 РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ 

КОМПОНЕНТАМИ 
 

Шифр 

РН 
Результати навчання 

Найменування освітніх 

компонентів 
 

1 2 3 

1 ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА 

ПРН1 Оцінювати власну навчальну та науково-

професійну діяльність, будувати і втілювати 

ефективну стратегію саморозвитку та 

професійного самовдосконалення 

Методологія та організація 

лінгвістичних, перекладознавчих та 

літературознавчих досліджень 
 

Виконання кваліфікаційної роботи 

ПРН2 Упевнено володіти державною та іноземною 

мовами для реалізації письмової та усної 

комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й 

наукового спілкування; презентувати результати 

досліджень державною та іноземною мовами 

Практика наукового і технічного 

перекладу з 1-ої іноземної мови 

(англійської) 

Практика наукового і технічного 

перекладу з 2-ої іноземної мови 

(німецької) 

Практика усного та писемного 

мовлення (англійська мова) 

Практика усного та писемного 

мовлення (німецька мова) 

Виконання кваліфікаційної роботи 

ПРН3 Застосовувати сучасні методики і технології, 

зокрема інформаційні, для успішного й 

ефективного здійснення професійної діяльності 

та забезпечення якості дослідження в конкретній 

філологічній галузі. 

Методологія та організація 

лінгвістичних, перекладознавчих та 

літературознавчих досліджень  

Методика викладання перекладу у 

вищій школі 
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1 2 3 

Виконання кваліфікаційної роботи 

ПРН4 Оцінювати й критично аналізувати соціально, 

особистісно та професійно значущі проблеми і 

пропонувати шляхи їх вирішення у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування. 

Редагування перекладу текстів у 

науково-технічній галузі 

Практика усного та писемного 

мовлення (англійська мова) 

Практика усного та писемного 

мовлення (німецька мова) 

Практика наукового і технічного 

перекладу з 1-ої іноземної мови 

(англійської) 

Практика наукового і технічного 

перекладу з 2-ої іноземної мови 

(німецької) 

Виконання кваліфікаційної роботи 

ПРН5 Знаходити оптимальні шляхи ефективної 

взаємодії у професійному колективі та з 

представниками інших професійних груп різного 

рівня 

ПРН6 Застосовувати знання про експресивні, емоційні, 

логічні засоби мови та техніку мовлення для 

досягнення запланованого прагматичного 

результату й організації успішної комунікації 

ПРН7 Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні 

напрями і школи в лінгвістиці. 

Методика викладання перекладу у 

вищій школі 

Виконання кваліфікаційної роботи 

Виробнича практика 

(перекладацька); 

Виробнича практика 

(асистентська); 

Передатестаційна практика 

ПРН8 Оцінювати історичні надбання та новітні 

досягнення літературознавства 

Виконання кваліфікаційної роботи 

ПРН9 Характеризувати теоретичні засади (концепції, 

категорії, принципи, основні поняття тощо) та 

прикладні аспекти обраної філологічної 

спеціалізації. 

Практика наукового і технічного 

перекладу з 1-ої іноземної мови 

(англійської) 

Практика наукового і технічного 

перекладу з 2-ої іноземної мови 

(німецької) 

Практика усного та писемного 

мовлення (англійська мова) 

Практика усного та писемного 

мовлення (німецька мова) 

Методика викладання перекладу у 

вищій школі 

Виконання кваліфікаційної роботи 

ПРН10 Збирати й систематизувати мовні, літературні, 

фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати 

тексти різних стилів і жанрів (залежно від 

обраної спеціалізації). 

ПРН11 Здійснювати науковий аналіз мовного, 

мовленнєвого й літературного матеріалу, 

інтерпретувати та структурувати його з 

урахуванням доцільних методологічних 

принципів, формулювати узагальнення на основі 

самостійно опрацьованих даних. 

ПРН12 Дотримуватися правил академічної 

доброчесності 

Методологія та організація 

лінгвістичних, перекладознавчих та 

літературознавчих досліджень 
Виконання кваліфікаційної роботи 

Виробнича практика 

(перекладацька); 

Виробнича практика 

(асистентська); 

ПРН13 Доступно й аргументовано пояснювати сутність 

конкретних філологічних питань, власну точку 

зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і 

широкому загалу, зокрема особам, які 

навчаються 
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1 2 3 

Передатестаційна практика 

ПРН14 Створювати, аналізувати й редагувати тексти 

різних стилів та жанрів. 

Редагування перекладу текстів у 

науково-технічній галузі 

Практика наукового і технічного 

перекладу з 1-ої іноземної мови 

(англійської) 

Практика наукового і технічного 

перекладу з 2-ої іноземної мови 

(німецької)  

Виконання кваліфікаційної роботи 

ПРН15 Обирати оптимальні дослідницькі підходи й 

методи для аналізу конкретного лінгвістичного 

чи літературного матеріалу 

Виконання кваліфікаційної роботи 

Виробнича практика 

(перекладацька); 

Виробнича практика 

(асистентська); 

Передатестаційна практика 

 

ПРН16 Використовувати спеціалізовані концептуальні 

знання з обраної філологічної галузі для 

розв’язання складних задач і проблем, що 

потребує оновлення та інтеграції знань, часто в 

умовах неповної/недостатньої інформації та 

суперечливих вимог. 
ПРН17 Планувати, організовувати, здійснювати і 

презентувати дослідження та/або інноваційні 

розробки в конкретній філологічній галузі. 

Спеціальні результати навчання з урахуванням особливостей освітньої програми 

СР1 Вміти адаптувати власну перекладацьку 

діяльність до вимог інформаційного обміну в 

науково-технічній сфері. 

Інформаційна культура 

перекладача  

 

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

Визначається завдяки вибору здобувачами навчальних дисциплін із запропонованого 

переліку 

 

 

5 РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 

 

Ш
и

ф
р

 

Освітній компонент 

О
б
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я

г
, 
к

р
е
д
. 

П
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у
м

. 
к

о
н

т
р

. 

К
а
ф

е
д
р

а
, 
 

щ
о
 в

и
к

л
а
д
а
є 

Р
о
зп

о
д
іл

 з
а
 

ч
в

е
р

т
я

м
и

 

 

1 2 3 4 5 6 

1 ОБОВ`ЯЗКОВА ЧАСТИНА 66    

1.1 Цикл загальної підготовки     

З1 Методологія та організація лінгвістичних, 

перекладознавчих та літературознавчих 

досліджень 

3,0 іс КП 1;2 

1.2.2 Фахові дисципліни за спеціальністю      
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1 2 3 4 5 6 

Ф1 Практика наукового і технічного перекладу з 1-ої 

іноземної мови (англійської) 

6,0 іс 

 
КП 1;2;3;4 

Ф2 Практика наукового і технічного перекладу з 2-ої 

іноземної мови (німецької) 

6,0 іс 

 
КП 1;2;3;4 

Ф3 Практика усного та писемного мовлення 

(англійська мова) 

6,0 іс 

 

КП 1;2;3;4 

Ф4 Практика усного та писемного мовлення 

(німецька мова) 

6,0 іс 

 

КП 1;2;3;4 

Ф5 Редагування перекладу текстів у науково-

технічній галузі 

3,0 дз КП 1;2 

Ф6 Методика викладання перекладу у вищий школі  3,0 іс КП 1;2 

1.2.3 Спеціальні освітні компоненти за освітньою 

програмою 

    

С1 Інформаційна культура перекладача у цифровому 

середовищі 

3,0 дз КП 3 

1.3 Практична підготовка за спеціальністю та 

атестація 

12    

П1 Передатестаційна практика 4 дз КП 5 

П2 Виробнича практика (асистентська) 4 дз КП 5 

П3 Виробнича практика (перекладацька) 4 дз КП 5 

КР Виконання кваліфікаційної роботи 18  КП 5 

 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 24    

В 
Визначається завдяки вибору здобувачами 

навчальних дисциплін із запропонованого 

переліку
 
 

    

      

 Разом за обов’язковою та вибірковою 

частинами 

90    

 

Примітка:  

 

Позначення кафедр, яким доручається викладання дисциплін: КП – кафедра 

перекладу. 

 

6. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

 

Послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою 

навчання подана нижче. 

К
у
р

с
 

С
е
м

е
с
т
р

 

Ч
в

е
р

т
ь

 

Шифри освітніх компонентів 

Р
іч

н
и

й
 о

б
с
я

г
, 

к
р

е
д
и

т
и

 

Кількість освітніх 

компонент, що 

викладаються 

протягом 

ч
в

е
р

т
і 

с
е
м

ес
т
р

у
 

Н
а
в

ч
а
л

ь
н

о
-

г
о
 р

о
к

у
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 З1, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6 60 7 7 13  
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2 З1, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6 7 

2 
3 Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, С1, В 9 

10 
4 Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, В 8 

2 3 
5 КР, П1, П2, П3 30 4 

4 4 
6   

 

Примітка: Фактична кількість освітніх компонент в четвертях та семестрах при 

наявності вибіркових дисциплін визначаються після обрання вибіркових дисциплін 

здобувачами вищої освіти.  
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7. МАТРИЦІ ВІДПОВІДНОСТІ 

Таблиця 1. Матриця відповідності визначених освітньою програмою компетентностей компонентам освітньої програми  

 
 Компоненти освітньо-професійної програми 

 З1 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 С1 П1 П2 П3 КР 

К
о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

і 

ЗК1  + + + + +      + 

ЗК2 + + +      + + + + 

ЗК3 + + +   +     + + 

ЗК4 +        +  + + 

ЗК5  + +   +    + + + 

ЗК6  + + + + +   + +  + 

ЗК7 + + + + + +   + + + + 
ЗК8 + + + + +     +  + 

ЗК9         + + + + 

ЗК10  + +   +     + + 

ЗК11 +        +   + 

ЗК12 +        +   + 

СК1 +      +   +  + 

СК2          +  + 

СК3 + + +   +   + +  + 

СК4  + + + +    +   + 

СК5 +      +  +   + 

СК6  + + + + + +    + + 

СК7  + + + + +   + + + + 

СК8    + +     +  + 

СК9        +    + 
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Таблиця 2. Матриця відповідності результатів навчання компонентам освітньої програми 

 

 

 

 Компоненти освітньо-професійної програми 

 З1 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 С1 П1 П2 П3 КР 

Р
е
зу

л
ь

т
а
т
и

 н
а
в

ч
а
н

н
я

 

ПРН1 +           + 

ПРН2  + + + +       + 

ПРН3 +           + 

ПРН4  + + + + +      + 

ПРН5  + + + + +      + 

ПРН6  + + + + +      + 

ПРН7       +  + + + + 

ПРН8            + 

ПРН9  + + + +  +     + 

ПРН10  + + + +  +     + 

ПРН11  + + + +  +     + 

ПРН12 +      +  + + + + 

ПРН13 +        + + + + 

ПРН14  + +   +      + 

ПРН15         + + + + 

ПРН16         + + + + 

ПРН17         + + + + 

СР1        +     
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8 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Програма розроблена з урахуванням нормативних та інструктивних 

матеріалів міжнародного, галузевого та державного рівнів: 

1. Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, затверджене Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 11 липня 2019 р. № 977. Зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 р. за № 880/33851. 

[Електронний ресурс]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19. 

2. Критерії оцінювання якості освітньої програми. Додаток до Положення 

про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти (пункт 6 розділу І). [Електронний ресурс]. 

https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Критерії.pdf. 

3. Квіт Сергій. Дорожня карта реформування вищої освіти України. Освітня 

політика. Портал громадських експертів. [Електронний ресурс]. 

http://education-ua.org/ua/articles/1159-dorozhnya-karta-reformuvannya-

vishchoji-osviti-ukrajini.  

4. Глосарій. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. 

[Електронний ресурс]. https://naqa.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/01/%d0%93%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%b0%d1%80

%d1%96%d0%b9.pdf. 

5. Довідник користувача ЄКТС [Електронний ресурс]. 

http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_koristuvacha_ekts.pdf. 

6. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

7. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

8. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 р. №1/9–239 щодо 

використання у роботі закладів вищої освіти примірних зразків освітніх 

програм. 

9. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

01.06.2016 р. № 600 (зі змінами). 

10. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» галузі знань 03 

«Гуманітарні науки» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

/Міністерство освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 20. 06. 2019 р. № 871). 

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 

«Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти». 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page. 

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 

р. № 1187». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#Text  

 

13. Лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2018 р. №1/9–377 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19
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щодо надання роз’яснень стосовно освітніх програм.  

14.  Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» / М-во 

освіти і науки України, Нац. техн. ун-т. – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 25 с. 

15.  Статут НТУ «ДП» 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/NTUDP_Statut_201

8.pdf 

16.  Стратегічний план розвитку Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» до 2026 року 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/programaroz/NTUDP_Strat_plan_20

190418.pdf 

17.  Стратегія розвитку Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка» (2019 – 2026), 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/programaroz/NTUDP_Strat_2019.pd

f 

18. Положення про формування переліку та обрання навчальних дисциплін 

здобувачами вищої освіти Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» (від 17 січня 2020): 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/The_choice_of_acade

mic_disciplines_by_students_2020.pdf 
 

 

 

Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку 

прийому студентів на навчання. 

Освітня програма поширюється на всі кафедри університету та вводиться 

в дію з 1 вересня 2021 року. 

Термін дії освітньої програми не може перевищувати 1 рік 4 місяці та/або 

період акредитації. Освітня програма підлягає перегляду відповідно до змін 

нормативної бази України в сфері вищої освіти, але не рідше одного разу на рік. 

 

Відповідальність за якість та унікальні конкурентні переваги освітньої 

програми несе гарант освітньої програми. 
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