
Профіль освітньо-професійної програми «Германські мови та               

літератури (англо – український переклад)» зі спеціальності 

035 «Філологія» 

1. Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 
структурного 

підрозділу 

Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола, 

юридичне відділення  

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 
мовою оригіналу 

Фаховий молодший бакалавр  

 

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

Германські мови та літератури (англо-український переклад)  

 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 
програми 

        Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний, 

240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців.   
Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого 

бакалавра на основі базової середньої освіти становить 240 

кредитів ЄКТС, у тому числі 120 кредитів ЄКТС за 

інтегрованою з нею освітньою програмою профільної 
середньої освіти професійного спрямування, що відповідає 

галузі знань та/або спеціальності. Мінімум 65% обсягу 

освітньо-професійної програми має бути спрямовано на 
забезпечення результатів навчання за спеціальністю. 

 Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого 

бакалавра на основі профільної середньої освіти становить 

180 кредитів ЄКТС, з яких до 60 кредитів ЄКТС може бути 
зараховано на підставі визнання результатів навчання осіб, 

які здобули профільну середню освіту за відповідним або 

спорідненим спеціальності профілем. Мінімум 65% обсягу 
освітньо-професійної програми має бути спрямовано на 

забезпечення результатів навчання за спеціальністю.  

Наявність 

акредитації 

Первинна акредитація у 2024 році 

Цикл/рівень 5 рівень Національної рамки кваліфікацій  

Передумови На перший курс приймаються громадяни України, які мають 

базову загальну середню освіту, а на другий курс – які 

мають повну загальну середню освіту . 

Мова викладання Українська,англійська 
 

Термін дії До акредитації 



освітньої 

програми 

Інтернет-адреса 

постійного 
розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://gi.edu.ua. 

2. Мета освітньої програми 

Забезпечити умови формування та розвитку загальних і професійних 

компетентностей у галузі  перекладознавства та забезпечити  фахову 

теоретичну і практичну підготовку фахівців, які володіють іноземною  мовою із 

доступом до працевлаштування та подальшого навчання. Розвиток мовної, 
мовленнєвої, комунікативної 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) 

03 «Гуманітарні науки»   

035 «Філологія» 
 

 

 

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Освітня програма для фахового молодшого бакалавра 

пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності в 

галузі філології та реалізує це через навчання  і практичну 
підготовку, шляхом формування фундаментальних знань і 

професійних компетенцій з перекладу як засобу 

міжкультурного спілкування. 

Основний фокус 

освітньої 
програми 

 Спеціальна освіта в галузі філології та практики перекладу. 

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.  

Ключові слова: теорія і практика перекладу, англійська 
мова, друга іноземна мова, перекладацька компетенція, 

послідовний переклад, письмовий переклад, мовознавство, 

перекладознавство. 

Особливості 

програми 

Спрямованість на професійну перекладацьку 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 першому (бакалаврському) рівні 



вищої освіти.  Після успішного завершення програми 

здобувачі вищої освіти здатні вільно володіти англійською  

мовою та використовувати її для розв’язання  типових 
спеціалізованих задач  у різних сферах соціальної 

діяльності, пов’язаних із перекладом. Програмою 

передбачено викладання фахових дисциплін англійською 
мовою.  

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Фахівець підготовлений до роботи згідно з Національного 
класифікатора України: «Класифікатор професій» ДК 

003:2010. Наказ Держспоживстандарту України від 28 липня 

2010 року за №327. 

 

КОД 

КП  

КОД 

ЗКППТР 

ВИПУСК 

ЄТКД 

ВИПУСК 

ДКХП 

ПРОФЕСІЙНА НАЗВА 

РОБОТИ 

2444.2 24316  1 Перекладач 

2444.2  20604  -     Гід-перекладач  
 

Подальше 
навчання 

Можливість продовжити навчання за ступенем  вищої 
освіти: бакалавр (6 рівень Національної рамки кваліфікацій 

та перший цикл вищої освіти Рамки кваліфікацій 

Європейського простору вищої освіти). 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Організовано студентоцентроване, проблемно-

орієнтоване, інноваційно-інформаційне навчання, 

самонавчання, що передбачає демократичні засади 
викладання, зокрема особистісно орієнтований, діяльнісний, 

творчий підходи з набуття загальних та професійних 

компетентностей. 

Форми навчання включають: лекції, семінари, 
практичні заняття, самостійну роботу; здійснення 

навчально-дослідної діяльності, підготовка есе та доповідей 

на основі підручників, інтернет-джерел, конспектів, 
освітнього Е-середовища платформи Moodle; індивідуальні 

та групові консультації з викладачами; підготовка курсових 

робіт; гурткова робота; участь у дискусійних клубах; 

діяльність у мовних центрах; практика у перекладацьких 
агентствах;написання звітів про проходження практики; 

перекладацький супровід під час проведення міжкультурних 

заходів. 

Оцінювання  Оцінювання навчальних досягнень студентів 

здійснюється за чотирибальною шкалою (відмінно, добре, 



задовільно, незадовільно). 

Поточне опитування, тестовий контроль,практичні завдання 

і ситуативні задачі, захист  курсових робіт, звітів з практик, 
проєктна робота; підсумковий контроль – екзамен, залік (в 

т.ч. диференційований); державна атестація. 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми в галузі філології в процесі 

професійної діяльності або навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів філологічної науки і 
характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов.  

Загальні 

компетентності 

(ЗК): 

 

ЗК1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 
(вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні. 

ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі 
розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК4  Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК5 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК6 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

ЗК7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК8 Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній 

діяльності. 

ЗК9 Здатність бути критичним і самокритичним, генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК10 Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній 

діяльності, опрацьовувати фахову літературу іноземною 

мовою. 

ЗК11 Здатність працювати в команді. 

ЗК12 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Фахові  



компетентності 

спеціальності 

(ФК): 

ФК1 Усвідомлення структури філологічної науки та її 
теоретичних основ 

ФК2 Здатність використовувати в професійній діяльності знання 
про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, 

рівні. 

ФК3 Здатність використовувати в професійній діяльності знання 

з теорії та історії англійської мови 

ФК4 Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди 

англійської та другої німецької мов, описувати 
соціолінгвальну ситуацію, пристосовувати свою мовленнєву 

поведінку до соціально-культурних особливостей країни, з  

представниками якої ведеться діалог 

ФК5 Здатність використовувати в професійній діяльності 

системні знання про основні періоди розвитку літератури, 
що вивчається, від давнини до ХХІ століття, еволюцію 

напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні 

явища, а також знання про тенденції розвитку світового 
літературного процесу та української літератури. 

ФК6 Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати 
мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі 

для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах 

життя. 

ФК7 Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань 

ФК8 Здатність до надання консультацій з дотримання норм 
літературної мови та культури мовлення. 

ФК9 Здатність до організації ділової комунікації 

ФК10 Здатність до здійснення адекватного усного (послідовного) 
і письмового перекладів. 

ФК11 Здатність використовувати можливості мережевих 

програмних систем та Інтернет-ресурсів,спеціалізоване 

програмне забезпечення, автоматизовані сиcтеми перекладу 

для вирішення теоретичних і практичних завдань у 
галузі професійної діяльності. 

ФК12 Володіти базовими теоретичними та практичними 

знаннями сучасних методик в сфері перекладацької 

діяльності 

ФК13 Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами  

законодавства 

ФК14 Розуміння та здатність до критичного осмислення 
концептуальних основ  перекладацької діяльності, основних 

положень теорії перекладу, принципів перекладацької 

стратегії й основних технічних прийомів перекладацької 



діяльності 

ФК15 Знання норм мовленнєвого етикету та вміння ними 

послуговуватися 

  

7. Програмні результати навчання 

ПРН1 Вміти спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 
нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й 

письмово, використовувати їх для організації ефективної 

міжкультурної комунікації 

ПРН2 Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та 
електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, 

впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

ПРН3 Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН4 Демонструвати розуміння фундаментальних принципів 

буття людини, природи,суспільства. 

ПРН5 Співпрацювати з колегами, представниками інших культур 

та релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

 

ПРН6 Використовувати iнформацiйнi й комунiкацiйнi технології 
для вирішення типових спецiалiзованих задач i проблем 

професiйноi діяльності 

ПРН7 Знати й розумiти систему мови, загальнi властивостi 

лiтератури як мистецтва слова, iсторiю мови (мов) i 

літератури (лiтератур), що вивчаються, i вмiти 
застосовувати цi знання у професiйнiй дiяльностi. 

ПРН8 Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

 ПРН9 Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН10 Вміти використовувати спеціалізоване програмне 

забезпечення, автоматизовані сиcтеми та офісну техніку в 

професійній  діяльності 

ПРН11 Використовувати традиційні та інноваційні методи 
перекладу у практичній діяльності 

ПРН12 Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за 

результати своєї професійної діяльності 

ПРН13 Знати й розуміти основні положення теорії перекладу, 

принципи,стратегії, технічні прийоми перекладацької 

діяльності та уміти застосовувати їх у професійній 
діяльності. 

  

ПРН14 Володіти  етикетом та правилами поведінки перекладача у 

різних ситуаціях 

ПРН15 Здатність здійснювати переклад текстів різних жанрів  з 



англійської мови на українську  та навпаки 

ПРН16 Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати 

факти мови й мовлення й використовувати їх для 

розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих 
сферах професійної діяльності та/або навчання. 

ПРН17 Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в 
усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових 

різновидах і регістрах спілкування (офіційному, 

неофіційному, нейтральному), для розв’язання 
комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, 

професійній, науковій сферах життя. 

  

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 
забезпечення 

Викладацький склад має кваліфікацію та фах за 
дипломом про вищу освіту, які відповідають напряму та 

спеціальності підготовки фахівців даної освітньої програми, 

періодично та своєчасно проходить стажування та постійно 

підвищує рівень професійної компетентності. 

Матеріально-
технічне 

забезпечення 

Використання сучасних мультимедійних  засобів,  
спеціалізованих кабінетів та лінгафонних лабораторій 

оснащених сучасною комп'ютерною технікою,  відповідним 

програмним забезпеченням та вільним доступом до мережі 

Інтернет. 

Інформаційне та 
навчально-

методичне 

забезпечення 

Офіційний сайт Галицького коледжі імені В’ячеслава 
Чорновола  - http://gi.edu.ua., віртуальне навчальне 

середовище платформи Moodle, навчально-методичні 

комплекси дисциплін, що складаються з навчальних та 

робочих програм дисциплін, з посібників, методичних 
вказівок до семінарських занять та самостійної роботи 

студентів, програмами практик; методичними  вказівками  

до написання курсових робіт, проходження практик, банку 
екзаменаційних та  тестових завдань різної складності  тощо.  

 

 

9. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На загальних підставах в межах України. На основі 

двосторонніх договорів між Галицьким коледжем імені 

В’ячеслава Чорновола та навчальними закладами. 

Міжнародна 

кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Галицьким 

коледжем  імені В’ячеслава Чорновола та навчальними 
закладами країн-партнерів. 

Навчання 
іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Не передбачено 



 


