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Формування професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих 

компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної та 

перекладознавчої) у магістрів для забезпечення ефективного 

професійного спілкування в академічному та професійному середовищах; 

розвиток прагнення до науково-дослідної діяльності. 

 

В Характеристика програми 

1. Напрям 

програми 

Переклад (англійська мова). 

2. Фокус 

програми: 

Вища освіта у галузі перекладознавства. 

3. Орієнтація Програма підготовки магістрів розрахована на 1 рік і 4 

http://kubg.edu.ua/


програми місяці навчання і передбачає опанування нормативними 

та вибірковими навчальними дисциплінами професійно-

практичного, гуманітарного, природничо-наукового 

спрямування в обсязі 90 кредитів ЄКТС. 

Програма базується на достовірних наукових 

результатах із урахуванням актуального стану 

перекладознавства, орієнтує на актуальні спеціалізації, в 

межах яких можлива подальша професійна та наукова 

кар’єра: вищезазначене полягає у формуванні навичок і 

вмінь опанування англійської мови як засобу 

спілкування фахівців на всіх рівнях підвищеного 

володіння нею (С1, С2) у побутовій, загальноосвітній, 

науковій та професійних сферах; у набутті таких 

мовленнєвих знань та вмінь, якими повинен володіти 

магістр в результаті вивчення дисципліни.  

Програма є багатовимірною і модульною за своєю 

структурою та організацією; забезпечує стандартизовану 

базу для розробки університетських курсів і планів з 

перекладу відповідно до професійних потреб студентів-

перекладачів; сприяє мобільності студентів-перекладачів 

та конкурентоcпроможності на ринку праці. 

У ширшому контексті програма спрямована не лише на 

розвиток прагматичної компетенції, але й враховує 

соціокультурні особливості спільноти, в якій житимуть й 

працюватимуть майбутні магістри-перекладачі. 

Програма враховує ті недоліки, що існували раніше у 

практиці викладання та вивчення перекладознавчих 

дисциплін у ВНЗ і базується на сучасних дидактичних 

принципах викладання і вивчення перекладу у ВНЗ. 

4. Особливості 

програми 

Програма дає можливість отримання додаткової 

кваліфікації викладача. 

 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1. Працевлашт

ування 

Магістр перекладу підготовлений як для продовження 

навчання в аспірантурі, так і до практичної діяльності, 

що вимагає передусім аналітичних і гуманітарних 

навичок (комунікація; переклад; письмо; редагування; 

пошук, аналіз і презентація мовознавчої інформації 

тощо). 

Магістр перекладу володіє найновішою інформацією з 

цієї галузі гуманітарного знання, готовий надавати 

освітні, науково-довідкові та редакторські послуги, 



здатний проводити самостійні науково-критичні 

дослідження як на замовлення зацікавлених в цьому 

інституцій (міністерств, відомств, бюро перекладів, 

комітетів, фондів, видавництв, редакцій тощо), так і в 

аспекті власного становлення як фахівця вищої 

кваліфікації (кандидата наук). 

Магістр перекладу має достатній кваліфікаційний рівень 

для роботи у різних професійних групах за Державним 

класифікатором професій (КП), а саме: 

філолог, перекладач; 

перекладач-референт; 

філолог-дослідник; 

викладач університетів та вищих навчальних закладів; 

викладач професійного навчально-виховного закладу, 

вчитель середнього навчально-виховного закладу; 

вчитель спеціалізованих навчальних закладів; 

завідувач навчального кабінету. 

2. Продовження 

освіти 

Аспірантура, докторантура, PhD програми, сертифікатні 

курси, які реалізують модель філологічної освіти з 

лінгвістичним спрямуванням, визнаючи провідну роль 

мови в пізнавальній і комунікативній діяльності 

суспільства. Подальша освіта передбачає поєднання 

курсів теоретичного та практичного циклів, 

забезпечуючи ґрунтовні знання специфічних 

мовознавчих першоджерел, динаміки та сучасного стану 

лінгвістичної думки. 

Програми неперервної подальшої освіти з 

перекладознавства та міждисциплінарні програми, 

близькі до філології (англійська філологія, журналістика, 

мистецтвознавство, риторика, теорія комунікації, 

лінгвокультурологія, діалектологія, сучасні дискурсивні 

дослідження, ділова комунікація тощо). 

 

D Стиль та методика навчання 

1. 

 

Підходи до 

викладання та 

навчання 

Організовано студентоцентроване навчання, що 

передбачає демократичні засади викладання, зокрема 

особистісно орієнтований, діяльнісний, творчий 

підходи. Для формування фахових навичок та вмінь у 

навчальному процесі використовуються різні фoрми 

навчання: аудиторні заняття (лекції, практичні та 

семінарські заняття, тьюторіали), самостійна робота 

студентів, індивідуальна робота студентів, практики, 

контрольні заходи; методи контролю: модульні 



контрольні роботи, індивідуальні навчально-

дослідницькі завдання, заліки, іспити; форми 

організації самостійної роботи студентів: 1) 

традиційна, яка викoнується самoстійнo у вільний від 

занять, зручний для студента час, як правилo, пoза 

аудитoрією, у предметній лабoратoрії, читальнoму 

залі, кoмп’ютернoму центрі тощо; 2) аудитoрна 

індивідуальна рoбoта під керівництвoм викладача, під 

час викoнання якoї студент oтримує метoдичну 

дoпoмoгу щoдo її викoнання; 3) дистанційні форми 

навчання для тих дисциплін, які спираються на 

сформовані мовленнєві навички та не потребують 

поточної корекції у процесі освоєння предметної 

області. 

На лекційних і практичних заняттях 

використовуються інформаційно-комунікаційні 

технології, зокрема мультимедійні лекції, кейсові і 

технології портфоліо, ділові ігри, написання есе, 

тощо. 

2. Система 

оцінювання 

Внутрішня система КУБГ повною мірою забезпечує та 

здійснює безперервний моніторинг якості освітніх 

послуг, що представлені такими формами роботи, як: 

письмові та усні поточні екзамени, звіти з 

асистентської та виробничої практики, презентації, 

рубіжний тестовий контроль, поточний контроль, 

випусковий екзамен, захист магістерської роботи з 

перекладознавства (лінгвістичний блок) оцінюються 

відповідно до уніфікованої системи нарахування балів 

КУБГ (Наказ № 60 від 27.02.2015, «Про затвердження 

тимчасового положення про організацію освітнього 

процесу»). 

 

E Програмні компетентності 

1. Загальні 

 

а) Інструментальна компетенція 

• Володіння індивідуальними прийомами 

навчання; 

• Застосування філологічних знань та 

компетентностей в широкому діапазоні можливих 

місць роботи; 

• Навички роботи з інформацією (уміння 

знаходити та аналізувати інформацію з різних 

джерел); 

• Здатність до оперативного мислення на основі 



логічних аргументів та перевірених фактів; 

• Планування та управління часом. 

б) Міжособиста компетенція 

• Робота в команді під керівництвом лідера та 

фахівців з різних підрозділів; 

• Чутливість до впливу культури та здатність 

ідентифікувати і вживати різні способи спілкування з 

представниками інших культур; 

• Дотримання етичних принципів як з точки зору 

професійної чесності, так і з точки зору розуміння 

можливого впливу досягнень з перекладознавства на 

соціальну сферу. 

 

в) Системна компетенція 

• Здатність до самонавчання та вміння працювати 

автономно; 

• Дослідницькі уміння (вміння находити 

специфічну інформацію з різних інформаційних 

джерел; вміння організувати та структурувати 

науково-дослідну працю); 

• Здатність адаптуватися до нових ситуацій 

(вміння застосовувати набуті компетенції в 

специфічних нових умовах). 

2. Фахові 

 

а) Професійні: 

Перекладознавча професійно орієнтована 

компетенція: 

• Лінгвістична компетенція (розвиток мовних 

знань, лінгво-комунікативних умінь; розширена і 

глибока інформаційна обізнаність у лінгвістичній та 

перекладознавчій проблематиці) 

• Методична компетенція (володіння лінгво-

дидактичними уміннями, необхідними для ефективної 

роботи у закладах навчання, планування і творче 

конструювання навчально-виховного процесу в 

цілому і процесу навчання конкретного матеріалу з 

урахуванням особливостей ступеня навчання; уміння 

реалізовувати плани з урахуванням особливостей 

ступеня навчання. 

• Науково-дослідна компетенція (робити 

емпіричні дослідження; обмірковувати надійність 

науково-дослідної праці; розпізнавати типові моделі 

(приклади); організовувати та структурувати 

дослідження; робити статистичні підрахунки; 



аналізувати дані дослідження; обговорювати висновки 

та зміст науково-дослідної праці; презентувати дані 

науково-дослідної праці в усній або письмовій формі. 

• Перекладацька компетенція 

Здатність розпізнавати основні перекладознавчі 

поняття; оперувати концепціями та терміносистемою 

контрастивної лінгвістики; використовувати ці знання 

для  створення стратегії усного й письмового 

перекладу. Уміння використовувати контрастивний 

аналіз. 

Психолого-педагогічна компетенція: 

• Кваліфікаційна компетенція (застосовувати 

сучасні принципи, методи, прийоми і засоби навчання 

іншомовного спілкування; реалізовувати виховну, 

розвиваючу та освітню функції навчання; аналізувати 

свою професійну діяльність, добирати підручники та 

посібники, вивчати та узагальнювати досвід інших 

вчителів у галузі навчання іноземних мов). 

• Пошук інформації. Знаходити конкретну 

інформацію, пов’язану з процесом або предметом 

навчання, користуючись бібліотечним каталогом, 

сторінкою змісту або покажчиком, довідниками, 

словниками та Інтернетом; запитувати з метою 

отримання суттєво важливої інформації, пов’язаної з 

навчанням або спеціальністю; прогнозувати 

інформацію, користуючись “ключами”, напр., 

заголовками, підзаголовками. 

 

б) Мовленнєва професійно орієнтована 

компетенція: 

• Академічне мовлення. Виступати з 

презентаціями чи доповідями з питань, пов’язаних з 

навчанням, враховувати аудиторію і мету 

висловлювання; викласти план-схему висловлювання 

та логічно структурувати ідеї; користуватись 

відповідними правилами презентації, мовою жестів; 

коментувати таблиці, графіки і схеми; користуватись 

адекватними стратегіями під час дискусій, семінарів 

та консультацій; орієнтувати аудиторію щодо 

загальної побудови виступу дотримуватись теми 

виступу; враховувати різні точки зору; виділяти і 

розвивати ідею. 

• Академічне письмо. Тлумачити, порівнювати і 



зіставляти таблиці, графіки та схеми; узагальнювати, 

перефразовувати й синтезувати ідеї з різних типів 

текстів (напр., із статей, дослідницьких проектів); 

фіксувати й письмово викладати результати 

досліджень (напр., опитування думки, огляд теми); 

робити адекватні і придатні для користування 

конспекти з різноманітних інформаційних джерел; 

написати звіт (напр., згідно проекту); враховувати 

аудиторію та мету висловлювання; стисло викладати 

зміст тексту, логічно структурувати ідеї; писати 

вступ/висновки; організовувати текст як послідовність 

абзаців із заголовками та підзаголовками; 

користуватися логічними сполучниками для 

поєднання абзаців в єдиний текст; виправляти роботу. 

• Академічне читання. Визначати тему тексту; 

розуміти загальний зміст прочитаного тексту; 

членувати тексти на смислові частини, визначати 

факти; встановлювати логічні зв’язки між елементами 

тексту; розуміти різноманітні складні тексти великого 

обсягу і розкривати імпліцитну інформацію, що 

міститься в них; виводити судження щодо 

прочитаного; оцінювати текст; робити інтерпретацію 

текста. 

• Академічне аудіювання. Розуміти літературно-

розмовне мовлення носія мови в ситуаціях 

повсякденного спілкування; відокремлювати головну 

інформацію тексту від другорядної; виділяти 

експліцитно висловлену головну думку почутого 

тексту; розуміти імпліцитно висловлену інформацію 

тексту; виділяти імпліцитно висловлену головну 

думку почутого тексту. 

 

F Програмні результати навчання 

 

 Знання: 

• основ у таких дисциплінах: комунікативні стратегії першої 

іноземної мови, сучасні ІКТ у перекладі, галузевий переклад, мистецтво 

усного і письмового перекладів, техніка усного і письмового перекладів, 

жанрові теорії перекладу, теорія міжкультурної комунікації, література 

англомовних країн і переклад, літературна компаративістика, загальне 

мовознавство; 

• знання теорії і володіння практичними навичками перекладу з 

англійської мови українською і навпаки; 



• знання теорії і володіння практичними навичками проектування, 

конструювання, моделювання освітнього процесу і змісту професійної 

підготовки перекладачів у ВНЗ; 

• сучасних підходів до аналізу тексту і дискурсу; вміння аналізувати 

та перекладати тексти різної стилістичної спрямованості англійською 

мовою та навпаки;  

• теорії і історії перекладознавства, когнітивної лінгвістики, психо- і 

соціолінгвістики як теоретичної бази дослідницької і прикладної 

діяльності в галузі вітчизняного і зарубіжного перекладознавства;  

• основних тенденцій сучасного вітчизняного і зарубіжного 

перекладознавства; 

• сутності, психофізіологічних основ та особливостей 

перекладацької діяльності, а також педагогічної творчості викладача 

ВНЗ; 

• структури творчої особистості студента та особливостей її 

формування у навчально-виховному процесі, а також у процесі 

організації позааудиторної виховної роботи;  

• антропологічних, семіотичних, герменевтичних та інших основ 

комунікації, використання їх у перекладацькій і професійно-педагогічній 

діяльностях. 

 Уміння:  

• творчо і критично осмислювати філологічну інформацію для 

вирішення практичних завдань у сфері професійної діяльності - 

перекладу; 

• спілкуватися основною іноземною мовою для здійснення 

професійної і міжособистісної комунікації; 

• аналізувати та продукувати тексти різної стилістичної 

спрямованості іноземною мовою; 

• використовувати професійно профільовані знання з філологічних 

та суто перекладознавчих дисциплін, уміння й навички в галузі 

порівняльної граматики,  порівняльної стилістики, порівняльної 

лексикології, порівняльного літературознавства для здійснення 

перекладу; 

• критично осмислювати нові тенденції у галузі перекладознавства; 

• використовувати професійно профільовані знання, уміння й 

навички у галузі педагогіки і психології вищої школи, методик 

викладання перекладу для дослідження педагогічних явищ і процесів. 

 Навички: 

• володіння різними способами мовної поведінки в різних сферах 

комунікації, в ситуаціях запобігання і врегулювання конфліктів і т.д.; 

• використовувати закони педагогічної риторики у професійній 

діяльності; 

• розробки актуальної філологічної теми під науковим керівництвом, 



редагування наукових матеріалів, реферування наукової літератури, 

володіння термінологічним апаратом сучасної філологічної і педагогічної 

науки; 

• самостійно набувати, за допомогою комп’ютерних технологій, і 

використовувати в практичній діяльності нові знання та уміння, зокрема, 

при підготовці презентацій за результатами проведеного дослідження або 

реалізації проектів; 

• володіння педагогічною технікою, прийомами професійно-

педагогічного самовдосконалення, культурою педагогічного 

спілкування; 

• володіння технологіями вивчення творчої особистості студентів і 

аналізу творчих можливостей студентського колективу. 

 Аналіз: 

• здатність здійснювати гностичну функцію, тобто аналізувати свою 

професійну діяльність, добирати підручники та посібники, прогнозувати 

труднощі засвоєння учнями мовного і мовленнєвого матеріалу; 

• здатність вивчати та узагальнювати досвід інших викладачів у 

галузі навчання перекладу та іноземних мов; 

• здатність ефективно застосовувати ІКТ-ресурси як у педагогічній, 

так і науковій діяльності для пошуку й обробки інформації, з 

використанням високих стандартів текстового аналізу до електронних та 

традиційних джерел. 

 Синтез: 

• здатність здійснювати конструктивно-плануючу функцію, тобто 

планувати і творчо конструювати процес перекладу в цілому з 

урахуванням усіх особливостей. 

 Оцінка: 

• здатність до критичної рефлексії на процес оволодіння мовою; 

• здатність робити самооцінку та оцінку результату / продукту 

діяльності і способів його досягнення. 

 Компетенції: 

 Інструментальна – здатність використовувати поглиблені знання у 

сфері комунікаційних і інформаційних технологій для вирішення 

теоретичних і практичних завдань в перекладацькій, професійно-

педагогічній і суспільно-громадській сферах діяльності. 

 Міжособистісна – здатність до організації, планування та 

прогнозування перекладацької діяльності на творчому рівні, з 

виявленням наполегливості у досягненні мети, відповідальності і турботи 

про якість виконуваної роботи; здатність адаптуватися до змінних умов 

науково-педагогічного профілю власної професійної діяльності, до змін 

соціокультурних і соціальних умов діяльності. 

 Системна – здатність співвідносити сучасні наукові парадигми, 



концепції, теорії для проведення досліджень у галузі лінгвістики та 

літературознавства для вирішення актуальних завдань 

перекладознавства. 

 Професійна – здатність адаптуватися до змінних умов професійної 

діяльності, до змін соціокультурних і соціальних умов діяльності; 

здатність навчатися протягом життя, удосконалювати та розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень, досягати морального 

удосконалення власної особистості;  здатність до критики та 

самокритики, у т.ч. особистісного досвіду перекладацької і педагогічної 

діяльності. Здатність прoдемoнструвати оригінальність і творчий підхід 

при вирішенні професійних завдань у ході асистентської практики з 

перекладу; здатність до проведення навчальних занять у вищих 

навчальних закладах, а також підготовки інтерактивних навчально-

методичних комплексів з перекладу.  

 Психолого-педагогічна – знання структури творчої особистості та стадій 

її розвитку на різних етапах професійного і кар’єрного зростання; 

зданість оцінювати рівень сформованості рис творчої особистості; знання 

діловодства у сфері освіти та в практичній діяльності; здатність творчо і 

критично осмислювати інформацію для вирішення науково-дослідних і 

практичних завдань у сфері професійної перекладацької та педагогічної 

видів діяльності.  

 Мовленнєва – готовність до перекладу і редагування усіх типів текстів; 

здатність використовувати знання другої іноземної мови для реалізації 

процесу перекладу здатність до письмової та усної комунікації, ділового 

спілкування як іноземною, так і державною мовою; знання іншої другої 

іноземної мови для виконання професійних і комунікативних завдань; 

володіння евристичними методами розв’язування професійних 

перекладацьких завдань; володіння навичками публічного мовлення, 

аргументації, ведення дискусії і наукової полеміки. 

 


