


 

Концепція освітньої діяльності 

КЗ ЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж 

імені Івана Филипчака» 

з підготовки фахівців рівня фахової передвищої освіти за 

спеціальністю 035 Філологія 

Германські мови та літератури (англо-український переклад) 

галузі знань 03 «Гуманітарні науки» 

 

Рівень освіти: фахова передвища освіта,  

п’ятий кваліфікаційний рівень за Національною рамкою кваліфікації,  

згідно із Законом України «Про фахову передвищу освіту». 

Ступінь освіти: фаховий молодший бакалавр 

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС та строк навчання: 

- на основі повної загальної середньої освіти 180 кредитів, 

2 роки 10 місяців 

- на основі базової середньої освіти здобувачі фахової передвищої освіти 

зобов’язані одночасно виконати освітню програму профільної 

середньої освіти. Освітня програма профільної середньої освіти 

професійного спрямування інтегрується з освітньо-професійною 

програмою фахового молодшого бакалавра. 

3 роки 10 місяців; 

Назва освітньо-професійної програми:  

Германські мови та літератури (англо-український переклад) 

 

 

 

 

 



Мета освітньої діяльності закладу щодо реалізації освітньо-професійної 

програми «Германські мови та літератури (англо-український переклад)» з 

підготовки фахівців рівня фахової передвищої освіти за спеціальністю                  

035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки - надати студентам теоретичні 

знання, практичні уміння й навички та компетентності, достатні для успішного 

виконання професійних обов’язків та вирішення складних спеціалізованих 

завдань і практичних проблем у галузі філології, що характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов’язаній з 

засвоєнням мови та літератури, оволодінням основами перекладу у 

теоретичному, практичному, науково-дослідницькому аспектах; аналізом, 

творенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, 

організацією успішної комунікації різними мовами у професійному і 

міжкультурному аспектах.  

Концепція освітньої діяльності на спеціальності передбачає: 

- формування у здобувачів фахової передвищої освіти комплексу знань, 

умінь і навичок для застосування в професійній діяльності в галузі філології, 

спрямованих на професійний підхід до вирішення різноманітних питань у сфері 

міжкультурної комунікації; 

- засвоєння здобувачами освіти сучасних загальнонаукових та спеціальних 

методів і методик дослідження мови і літератури та аналізу лінгвістичних 

одиниць; 

- засвоєння мови та літератури й оволодіння основами перекладу у 

теоретичному, практичному, науково-дослідницькому аспектах; основами 

комунікації у професійному і міжкультурному аспектах;  

- оволодіння інформаційними технологіями; 

- сприяння розвитку безперервної освіти та професійного навчання 

здобувачів освіти упродовж життя; 

- реалізація демократичної системи навчання. 

 



1. Перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення, передбачених освітньо-професійною 

програмою результатів навчання, із зазначенням необхідних засобів для провадження освітньої діяльності. 

№ 

п/п 

Код 

н/д 

Освітні компоненти Передбачувані результати навчання Необхідні засоби для провадження освітньої 

діяльності 

Обов’язкові компоненти ОПП 

Цикл загальної підготовки 

1 OKЗК l 

Історія України та 

національної культури 

ПРН 6. Аналізувати складні явища суспільного 

життя, пов’язувати загальнофілософські проблеми з 

вирішенням завдань економічної теорії та практики, 

формувати у себе стійку систему знань з історії 

України, розуміти суть історичних процесів 

суспільного життя українського народу. 

ПРН 33. Використовувати базові знання з 

історичних, культурних, політичних, соціальних, 

економічних засад розвитку суспільства. 
 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів; комплекс 

методичного забезпечення дисциплін, підбірка 

відеоматеріалів за темами. дошка шкільна, 

комп’ютер, принтер лазерний. 

2 OKЗК 2 

Основи філософських знань  ПРН 5. Розуміти фундаментальні принципи буття 

людини, природи, суспільства. 

ПРН 6. Аналізувати складні явища суспільного 

життя, пов’язувати загально-філософські проблеми з 

вирішенням завдань економічної теорії та практики, 

формувати у себе стійку систему знань з історії 

України, розуміти суть історичних процесів 

суспільного життя українського народу. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів; комплекс 

методичного забезпечення дисциплін, підбірка 

відеоматеріалів за темами, дошка шкільна, 

комп’ютер, принтер лазерний.  

3 OKЗК 3 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням)  

ПРН 1. Вільно володіти державною мовою, 

використовуючи професійну термінологію, 

застосовувати оптимальні методи та засоби 

професійного спілкування і персональної 

комунікації. 
 

Комплекс методичного забезпечення дисциплін, 

підбірка відеоматеріалів за темами, дошка класна, 

комплект стендів. 

 

4 OKЗК 4 

Основи екології   ПРН 5. Розуміти фундаментальні принципи буття 

людини, природи, суспільства. 

ПРН 7. Уміти організовувати та брати участь у 

волонтерських/культурно освітніх/спортивних 

Комплекс методичного забезпечення дисциплін, 

підбірка відеоматеріалів за темами, комплект 

стендів, дошка шкільна, принтер. 

 



проєктах, спрямованих на формування здорового 

способу життя / активної громадянської позиції. 
 

5 OKЗК 5 

ІКТ ПРН 9. Використовувати інформаційні й комуні-

каційні технології для вирішення складних 

спеціалізованих задач і проблем професійної 

діяльності. 

ПРН 10. Вміння застосовувати методи та алгоритми 

комп'ютерної графіки в процесі розробки графічних 

застосувань, проектувати та створювати системи 

мультимедіа і графічного моделювання. 

ПРН 12.Використовувати ІКТ для особистої роботи 

та роботи у колективі для об'єднання зусиль, 

спрямованих на розв’язання професійних завдань. 

ПРН 8. Здатність демонструвати розуміння 

основних засад охорони праці та безпеки 

життєдіяльності та їх застосування. 

 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів; комплекс 

методичного забезпечення дисциплін, підбірка 

відеоматеріалів за темами, дошка класна, ноутбук, 

принтер, інтерактивна дошка, 11 персональних 

комп'ютерів, екрано-звукові посібники, фонові 

засоби навчання. 

 

6 OKЗК 6 

Основи психології  ПРН 5 Розуміти фундаментальні принципи буття 

людини, природи, суспільства. 

 

Комплекс методичного забезпечення дисциплін, 

підбірка відеоматеріалів за темами, комплект 

стендів, дошка шкільна, принтер. 

 

7 OKЗК 7 

Фізичне виховання ПРН 7. Вміти організовувати та брати участь у 

волонтерських/культурно освітніх/спортивних 

проєктах, спрямованих на формування здорового 

способу життя / активної громадянської позиції. 

ПРН 8. Здатність демонструвати розуміння 

основних засад охорони праці та безпеки 

життєдіяльності та їх застосування. 

 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів; комплекс 

методичного забезпечення дисциплін, підбірка 

відеоматеріалів за темами, планшет, DVD плеєр, 

телевізор, магнітофон, відеокамера з аксесуарами,  

музичний центр, магнітола, колонка, спортивний 

інвентар. 

Цикл професійної підготовки 

10 ОКПК 1  

Вступ до мовознавства ПРН 13. Розуміти основні проблеми філології та 

підходи до їх розв’язання із застосуванням 

доцільних методів та інноваційних підходів. 

Комплекс методичного забезпечення дисциплін, 

підбірка відеоматеріалів за темами, дошка класна, 

комплект стендів. 

 



ПРН 18. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню 

взаємодію та характеризувати мовні явища і 

процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 23. 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. 

 

11 ОКПК 2 

Вступ до перекладознавства ПРН 3. Вільно спілкуватися з професійних питань із 

фахівцями та нефахівцями державною та 

іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективного  

міжкультурного спілкування. 

ПРН 9 Використовувати інформаційні й 

комунікаційні технології для вирішення складних 

спеціалізованих задач і проблем професійної 

діяльності. 

ПРН 15 Характеризувати діалектні та соціальні 

різновиди мов(и), що вивчаються(ється), описувати 

соціолінгвальну ситуацію. 

ПРН 17 Знати принципи, технології і прийоми 

створення усних і письмових текстів різних жанрів і 

стилів державною та іноземною (іноземними) 

мовами. 

ПРН 34. Знати систему термінів і понять, що 

використовувуються в перекладознавчих науках і 

безпосередньо в перекладацькій практиці, вміти 

використовувати професійну термінологію. 

 

Комплекс методичного забезпечення дисциплін, 

підбірка відеоматеріалів за темами, лексичні та 

граматичні схеми, таблиці, збірники дидактичних 

матеріалів, аудіовізуальні засоби, шкільна настінна 

дошка, магнітола, фонові засоби навчання, 

навушники, колонки, мікрофони.  

12 ОКПК3 

Латинська мова ПРН 18. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню 

взаємодію та характеризувати мовні явища і 

процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 21. Здійснювати лінгвістичний, літературо-

знавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів 

різних стилів і жанрів. 

 

Комплекс методичного забезпечення дисциплін, 

підбірка відеоматеріалів за темами, комплект 

стендів, методичні розробки, дошка шкільна, DVD 

плеєр, магнітола, телевізор, навушники, колонки, 

мікрофони. 



13 ОКПК 4 

Література країни, мова 

якої вивчається   

ПРН 14 Знати й розуміти систему мови, загальні 

властивості літератури як мистецтва слова, історію 

мови (мов) і літератури (літератур), що вивчаються, 

і вміти застосовувати ці знання у професійній 

діяльності. 

ПРН 19. Аналізувати й інтерпретувати твори украї-

нської та зарубіжної художньої літератури й усної 

народної творчості, визначати їхню специфіку й 

місце в літературному процесі (відповідно до 

обраної спеціалізації). 

ПРН 21.Здійснювати лінгвістичний, літературо-

знавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів 

різних стилів і жанрів. 

 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів; комплекс 

методичного забезпечення дисциплін, підбірка 

відеоматеріалів за темами. дошка шкільна, 

комп’ютер, принтер лазерний, DVD плеєр 

магнітола, телевізор, екранно-звукові посібники, 

навушники, колонки, мікрофони, слайди, диски, 

граматичні таблиці. 

 

14 ОКПК5 

Практичний курс основної 

іноземної мови   

ПРН 20 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. 

ПРН 16 Знати норми літературної мови та вміти їх 

застосовувати у практичній діяльності. 

ПРН 3. Вільно спілкуватися з професійних питань із 

фахівцями та нефахівцями державною та 

іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективного  

міжкультурного спілкування 
ПРН 14 Знати й розуміти систему мови, загальні 

властивості літератури як мистецтва слова, історію 

мови (мов) і літератури (літератур), що вивчаються, 

і вміти застосовувати ці знання у професійній 

діяльності. 

Комплекс методичного забезпечення дисциплін, 

підбірка відеоматеріалів за темами, лексичні та 

граматичні схеми таблиці, аудіовізуальні засоби, 

екранно-звукові посібники, методичні розробки, 

збірники дидактичних матеріалів, ноутбук, дошка 

шкільна. 

15 ОКПК 6 

Друга іноземна мова   ПРН 3. Вільно спілкуватися з професійних питань із 

фахівцями та нефахівцями державною та 

іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

Комплекс методичного забезпечення дисциплін, 

підбірка відеоматеріалів за темами, комплект 

стендів, методичні розробки, дошка шкільна, 



використовувати їх для організації ефективного  

міжкультурного спілкування 
ПРН 20 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. 
 

DVD плеєр, магнітола, телевізор, навушники, 

колонки, мікрофони. 

16 ОКПК 7 

Теорія перекладу ПРН 22. Знати й розуміти основні поняття, теорії та 

концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти 

застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 26. Знати особливості перекладацької роботи в 

різних  середовищах (текстовому, медійному, 

аудіовізуальному, веб-просторі) та вміти 

користуватись необхідним інструменарієм та 

техніками. 

ПРН 17 Знати принципи, технології і прийоми 

створення усних і письмових текстів різних жанрів і 

стилів державною та іноземною (іноземними) 

мовами. 

ПРН 18 Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню 

взаємодію та характеризувати мовні явища і 

процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 23. 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. 

Комплекс методичного забезпечення дисциплін, 

підбірка відеоматеріалів за темами, лексичні та 

граматичні схеми, таблиці, збірники дидактичних 

матеріалів, аудіовізуальні засоби, шкільна 

настінна дошка, магнітола, фонові засоби 

навчання, навушники, колонки, мікрофони.  

17 ОКПК 8 

ІТ в перекладацькій 

діяльності   

ПРН 12.Використовувати ІКТ для особистої роботи 

та роботи у колективі для об'єднання зусиль, 

спрямованих на розв’язання професійних завдань 

перекладача. 

ПРН 13. Розуміти основні проблеми перекладацької 

діяльності та підходи до їх розв’язання із 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів; комплекс 

методичного забезпечення дисциплін, підбірка 

відеоматеріалів за темами, дошка класна, ноутбук, 



застосуванням доцільних методів та інноваційних 

підходів. 

ПРН 11 Володіти основними поняттями, 

професійними термінами,  засадами та принципами 

інформаційних технологій, стандартами захисту 

програмних систем і даних в умовах супроводження 

та експлуатації програмних систем і комплексів. 

Застосовувати знання щодо нормативно-правових 

актів.   

ПРН 10 Вміння застосовувати методи та алгоритми 

комп'ютерної графіки в процесі розробки 

перекладацьких застосувань, проектувати та 

створювати системи мультимедіа і графічного 

моделювання. 

 

 

принтер, інтерактивна дошка, 11 персональних 

комп'ютерів, екранно-звукові посібники, фонові 

засоби навчання. 

 

18 ОКПК 9 

Курсова робота з 

перекладознавчих 

дисциплін 

ПРН 21.Здійснювати лінгвістичний, літературо- 

знавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів 

різних стилів і жанрів. 

ПРН 23. 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. 

ПРН 35 Мати навички самостійної роботи, участі в 

наукових та/або прикладних дослідженнях. 

 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

   Навчальні практики:  

19 ОКПК 10 

Навчальна практика з 

теоретичним навчанням 

ПРН 22. Знати й розуміти основні поняття, теорії та 

концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти 

застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 21. Здійснювати лінгвістичний, літературо-

знавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів 

різних стилів і жанрів. 

 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 



20 ОКПК 11 

Навчальна перекладацька 

практика  

ПРН 26 Знати особливості перекладацької роботи в 

різних середовищах (текстовому, медійному, 

аудіовізуальному, веб-просторі) та вміти 

користуватись необхідним інструментарієм та 

техніками. 

ПРН 28 Аналізувати, розробляти та обґрунтовувати 

перекладацькі рішення, рішення з вибору 

перекладацького інструментарію та методів 

забезпечення якості перекладу. 

ПРН 29 Вміти планувати процес перекладу 

відповідно до етапів перекладацького проекту. 

ПРН 30 Створювати і перекладати усні й письмові 

тексти різних жанрів і стилів українською, 

англійською та другою іноземною мовами. 

ПРН 31. Здійснювати доперекладацький аналіз 

текстів різних стилів і жанрів. Встановлювати 

системні міжмовні розбіжності та враховувати їх в 

практиці перекладу. 

ПРН 25. Знати основи спеціального перекладу та 

вміти застосовувати набуті знання у практичній 

діяльності. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

21 ОКПК 12 

Виробнича 

(переддипломна) практика  

ПРН 26 .Знати особливості перекладацької роботи в 

різних  середовищах (текстовому, медійному, 

аудіовізуальному, веб-просторі) та вміти 

користуватись необхідним інструменарієм та 

техніками. 

ПРН 27 . Розуміти та відповідати професійним 

етичним кодексам та стандартам. 

ПРН 24. Мати навички управління комплексними 

діями або проектами при розв’язанні складних 

проблем у професійній діяльності в галузі обраної 

філологічної спеціалізації та нести відповідальність 

за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 

ПРН 29 . Вміти планувати процес перекладу 

відповідно до етапів перекладацького проекту. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 



ПРН 4. Відповідально ставитися до роботи та 

досягати поставленої мети з дотриманням вимог 

професійної етики. 

 

   Вибіркові компоненти ОПП  

   Вибіркові ОПП за вибором коледжу  

22 ВК 1 

Фахова освіта в Україні ПРН 32 . Розуміти побудову перекладацької галузі 

та вміти адаптуватись до її вимог. 

 ПРН 33. Використовувати базові знання з 

історичних, культурних, політичних, соціальних, 

економічних засад розвитку суспільства.. 

ПРН 26. Знати особливості перекладацької роботи в 

різних  середовищах (текстовому, медійному, 

аудіовізуальному, веб-просторі) та вміти 

користуватись необхідним інструменарієм та 

техніками. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів; комплекс 

методичного забезпечення дисциплін, підбірка 

відеоматеріалів за темами. дошка шкільна, 

комп’ютер, принтер лазерний. 

23 ВК 2 

Основи правознавства ПРН 6. Аналізувати складні явища суспільного 

життя, пов’язувати загальнофілософські проблеми з 

вирішенням завдань економічної теорії та практики, 

формувати у себе стійку систему знань з історії 

України, розуміти суть історичних процесів 

суспільного життя українського народу. 

ПРН 33. Використовувати базові знання з 

історичних, культурних, політичних, соціальних, 

економічних засад розвитку суспільства. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів; комплект стендів, 

комплекс методичного забезпечення дисциплін, 

підбірка відеоматеріалів за темами, дошка 

шкільна, комп’ютер.  

24 ВК 3 

Основи економічної теорії ПРН 6. Аналізувати складні явища суспільного 

життя, пов’язувати загальнофілософські проблеми з 

вирішенням завдань економічної теорії та практики, 

формувати у себе стійку систему знань з історії 

України, розуміти суть історичних процесів 

суспільного життя українського народу. 

ПРН 33. Використовувати базові знання з 

історичних, культурних, політичних, соціальних, 

економічних засад розвитку суспільства. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів; комплект стендів, 

комплекс методичного забезпечення дисциплін, 

підбірка відеоматеріалів за темами, дошка 

шкільна, комп’ютер. 



25 ВК 4 

Історія країни, мова якої 

вивчається  

ПРН 33. Використовувати базові знання з 

історичних, культурних, політичних, соціальних, 

економічних засад розвитку суспільства. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів; комплекс 

методичного забезпечення дисциплін, підбірка 

відеоматеріалів за темами. дошка шкільна, 

комп’ютер, принтер лазерний, DVD плеєр 

магнітола, телевізор, екранно-звукові посібники, 

навушники, колонки, мікрофони, слайди, диски, 

граматичні таблиці. 

 

26 ВК 5 

Історія мови ПРН 14. Знати й розуміти систему мови, загальні 

властивості літератури як мистецтва слова, історію 

мови (мов) і літератури (літератур), що вивчаються, 

і вміти застосовувати ці знання у професійній 

діяльності. 

ПРН 33. Використовувати базові знання з 

історичних, культурних, політичних, соціальних, 

економічних засад розвитку суспільства. 

ПРН 15. Характеризувати діалектні та соціальні 

різновиди мов(и), що вивчаються(ється), описувати 

соціолінгвальну ситуацію. 

 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів; комплекс 

методичного забезпечення дисциплін, підбірка 

відеоматеріалів за темами. дошка шкільна, 

комп’ютер, принтер лазерний, DVD плеєр 

магнітола, телевізор, екранно-звукові посібники, 

навушники, колонки, мікрофони, слайди, диски, 

граматичні таблиці. 

 

27 ВК 6 

Фізичне виховання ПРН 7. Вміти організовувати та брати участь у 

волонтерських/культурно освітніх/спортивних 

проєктах, спрямованих на формування здорового 

способу життя / активної громадянської позиції. 
ПРН 8. Здатність демонструвати розуміння 

основних засад охорони праці та безпеки 

життєдіяльності та їх застосування. 

 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів; комплекс 

методичного забезпечення дисциплін, підбірка 

відеоматеріалів за темами, планшет, DVD плеєр, 

телевізор, магнітофон, відеокамера з аксесуарами,  

музичний центр, магнітола, колонка, спортивний 

інвентар. 

28 ВК 7 

Діловий етикет і протокол 

перекладача 

ПРН 27. Розуміти та відповідати професійним 

етичним кодексам та стандартам. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 



ПРН 4. Відповідально ставитися до роботи та 

досягати поставленої мети з дотриманням вимог 

професійної етики. 

ПРН 28. Аналізувати, розробляти та обґрунтовувати 

перекладацькі рішення, рішення з вибору 

перекладацького інструментарію та методів 

забезпечення якості перекладу. 

ПРН 24. Мати навички управління комплексними 

діями або проектами при розв’язанні складних 

проблем у професійній діяльності в галузі обраної 

філологічної спеціалізації та нести відповідальність 

за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 

ПРН 25. Знати основи спеціального перекладу та 

вміти застосовувати набуті знання у практичній 

діяльності. 

ПРН 26. Знати особливості перекладацької роботи в 

різних  середовищах (текстовому, медійному, 

аудіовізуальному, веб-просторі) та вміти 

користуватись необхідним інструменарієм та 

техніками. 

ПРН 2. 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. 

 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів; комплекс 

методичного забезпечення дисциплін, підбірка 

відеоматеріалів за темами. дошка шкільна, 

комп’ютер, принтер лазерний. 

   Вибіркові ОПП за вибором студента  

29 ВК 8 

Техніка усного 

висловлювання перекладача   

ПРН 26. Знати особливості перекладацької роботи в 

різних  середовищах (текстовому, медійному, 

аудіовізуальному, веб-просторі) та вміти 

користуватись необхідним інструменарієм та 

техніками. 

ПРН 25. Знати основи спеціального перекладу та 

вміти застосовувати набуті знання у практичній 

діяльності. 

ПРН 28. Аналізувати, розробляти та обґрунтовувати 

перекладацькі рішення, рішення з вибору 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор, настінний екран, інтерактивна панель 

дозволяє забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних інтернет-

ресурсів; комплекс методичного забезпечення 

дисциплін, підбірка відеоматеріалів за темами, 17 

персональних комп'ютерів, ноутбук, екрано-



перекладацького інструментарію та методів 

забезпечення якості перекладу. 

ПРН 24. Мати навички управління комплексними 

діями або проектами при розв’язанні складних 

проблем у професійній діяльності в галузі обраної 

філологічної спеціалізації та нести відповідальність 

за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 

ПРН 27. Розуміти та відповідати професійним 

етичним кодексам та стандартам. 
 

звукові посібники, фонові засоби навчання, 

принтер. 

 

30 ВК 9 

Практика усного перекладу   ПРН 26. Знати особливості перекладацької роботи в 

різних  середовищах (текстовому, медійному, 

аудіовізуальному, веб-просторі) та вміти 

користуватись необхідним інструментарієм та 

техніками. 

ПРН 25. Знати основи спеціального перекладу та 

вміти застосовувати набуті знання у практичній 

діяльності. 

ПРН 16. Знати норми літературної мови та вміти їх 

застосовувати у практичній діяльності. 

ПРН 30. Створювати і перекладати усні й письмові 

тексти різних жанрів і стилів українською, 

англійською та другою іноземною мовами. 

ПРН 28. Аналізувати, розробляти та обґрунтовувати 

перекладацькі рішення, рішення з вибору 

перекладацького інструментарію та методів 

забезпечення якості перекладу. 

 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів; дошка шкільна, 

дошка класна, ноутбук, принтер, веб-камера, 11 

персональних комп'ютерів, екранно-звукові 

посібники, фонові засоби навчання. 

 

31 ВК 10 

Практика письмового 

перекладу   

ПРН 17. Знати принципи, технології і прийоми 

створення усних і письмових текстів різних жанрів і 

стилів державною та іноземною (іноземними) 

мовами. 

ПРН 16. Знати норми літературної мови та вміти їх 

застосовувати у практичній діяльності. 

 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів; дошка шкільна, 

дошка класна, ноутбук, принтер, веб-камера, 11 



персональних комп'ютерів, екранно-звукові 

посібники, фонові засоби навчання. 

 

32 ВК 11 

Соціолінгвістичні проблеми 

перекладу  

 ПРН 33. Використовувати базові знання з 

історичних, культурних, політичних, соціальних, 

економічних засад розвитку суспільства. 

ПРН 15. Характеризувати діалектні та соціальні 

різновиди мов(и), що вивчаються(ється), описувати 

соціолінгвальну ситуацію. 

 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор, настінний екран, інтерактивна панель 

дозволяє забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних інтернет-

ресурсів; комплекс методичного забезпечення 

дисциплін, підбірка відеоматеріалів за темами, 17 

персональних комп'ютерів, ноутбук, екранно-

звукові посібники, фонові засоби навчання, 

принтер. 

 

33 ВК 12 

Основи теорії мовної 

комунікації 

ПРН 20. 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. 

ПРН 22. Знати й розуміти основні поняття, теорії та 

концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти 

застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 23. 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. 

 

Комплекс методичного забезпечення дисциплін, 

підбірка відеоматеріалів за темами, лексичні та 

граматичні схеми таблиці, аудіовізуальні засоби, 

екранно-звукові посібники, методичні розробки, 

збірники дидактичних матеріалів, ноутбук, дошка 

шкільна. 

34 ВК 13 

Туризмологія ПРН 33. Використовувати базові знання з 

історичних, культурних, політичних, соціальних, 

економічних засад розвитку суспільства. 

 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 



навчальних інтернет-ресурсів; комплект стендів, 

комплекс методичного забезпечення дисциплін, 

підбірка відеоматеріалів за темами, дошка 

шкільна, комп’ютер 

35 ВК 14 

Політологія  ПРН 6. Аналізувати складні явища суспільного 

життя, пов’язувати загальнофілософські проблеми з 

вирішенням завдань економічної теорії та практики, 

формувати у себе стійку систему знань з історії 

України, розуміти суть історичних процесів 

суспільного життя українського народу. 

 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів; комплект стендів, 

комплекс методичного забезпечення дисциплін, 

підбірка відеоматеріалів за темами, дошка 

шкільна, комп’ютер 

 

 

 



2. Інформація про відповідність стандарту фахової передвищої 

освіти, відповідно до якого впроваджується освітня діяльність 

Не передбачено 

Опис освітньо-професійної програми «Германські мови та літератури 

(англо-український переклад)» підготовки фахівців рівня фахової 

передвищої освіти за спеціальністю 035 Філологія галузі знань 03 

Гуманітарні науки 

Освітньо-професійна програма спрямована на оволодіння базовими 

знаннями та навичками філологічних досліджень, викладання іноземних мов, 

враховує новітні вимоги щодо зв’язку вивчення теоретичних дисциплін та їхнім 

застосуванням у практичній діяльності через проходження практики; формує 

фахівців, здатних до виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) 

інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності. 

Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях 

та результатах сучасних наукових досліджень у галузі вивчення іноземних мов 

та перекладу. 

Мета освітньо-професійної програми полягає в оволодінні студентами 

теоретичними знаннями, практичними уміннями й навичками та 

компетентностями, достатніми для успішного виконання професійних 

обов’язків та вирішення складних спеціалізованих завдань і практичних проблем 

у галузі філології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, 

а саме в діяльності, пов’язаній з засвоєнням мови та літератури, оволодінням 

основами перекладу у теоретичному, практичному, науково-дослідницькому 

аспектах; аналізом, творенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних 

жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними мовами у 

професійному і міжкультурному аспектах.  

Характерною особливістю даної програми є її міждисциплінарний 

характер, що надає можливість випускникам отримати широкий спектр 

теоретичних знань, практичних умінь, навичок та компетентностей, достатніх 

для успішного виконання професійних обов’язків у різних сферах професійної 

діяльності та вигідно реалізувати себе на ринку праці. 



Особливу увагу в програмі зосереджено на розширення спектру форм 

здобуття та розвитку умінь і навичок, до складу яких включено, окрім загально  

філологічної підготовки, дисципліни зі спеціального перекладу та міжкультурної 

комунікації. Навчання передбачає обов’язкову перекладацьку практику. 

Викладання реалізується українською та іноземними (англійською, німецькою) 

мовами. У процесі навчання забезпечується можливість вільного вибору 

навчальних дисциплін. 

Суттєве значення програми полягає в отриманні спеціальної фахової 

освіти та професійної підготовки в у сфері перекладу, який здатний до 

безперервної самоосвіти та професійного самовдосконалення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти 

здобувач рівня фахової передвищої освіти: 

 

3.1.1 Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у галузі перекладу, лінгвістики, літературознавства в процесі 

професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та 

методів філологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов.3 

3.1.2 Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу різних інформаційних 

джерел. 

ЗК 6. Навички застосування новітніх інформаційних та комунікаційних 

технологій.  

ЗК 7. Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння 

загально-професійних дисциплін. 

ЗК 8. Здатність співпрацювати в міжнародному контексті. 

ЗК 9. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 10. Здатність спілкуватися іноземною мовою 

ЗК 11. Здатність працювати як у команді, так і автономно. 

ЗК 12. Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї. 

ЗК 13. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 14. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 15. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК 16. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), соціально-

відповідально та громадянсько-свідомо. 



ЗК 17. Здатність використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 18. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області. 

3.1.3 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 1. Розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ 

перекладацької діяльності, основних положень теорії перекладу, принципів 

перекладацької стратегії й основних технічних прийомів перекладацької 

діяльності.  

СК 2. Володіти методами аналізу й структурування мовного матеріалу, 

навичками іншомовної комунікативної компетенції, її складовими 

(лінгвістичною, мовленнєвою, дискурсивною, функціональною, 

соціолінгвістичною, соціокультурною, лінгвокраїнознавчою); 

СК 3. Здатність до критичного аналізу історичних надбань та новітніх досягнень 

філологічної  науки. 

СК 4. Володіти базовими знаннями сучасних методик перекладацької роботи у 

галузі англійської  мови. 

СК 5. Володіти ґрунтовними теоретичними та практичними знаннями в сфері 

перекладацької діяльності. 

СК 6. Володіти фундаментальними знаннями про специфіку англійської мови, 

розуміти особливості  її функціонування у сучасному світі. 

СК 7. Здатність до професійного спілкування в обраній сфері, знання основ 

ділової комунікації навички роботи в команді. 

СК 8. Здатність чітко й виразно висловлювати думку, використовувати знання 

законів техніки мовлення: правильна постановка дихання, розвиток голосу, чітка 

та зрозуміла дикція, нормативна орфоепія. 

СК 9. Здатність набувати знань, умінь і навичок усного й писемного спілкування 

англійською мовою, що 

неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних 

сферах життя. 



СК 10. Здатність вільно орієнтуватися в провідних лінгвістичних напрямах і 

школах. 

СК 11. Володіння експресивними, емоційними, логічними засобами мови та 

здатність спрямовувати їх для досягнення запланованого прагматичного 

результату. 

СК 12. Здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати 

прикладне дослідження в галузі філології. 

СК 13. Здатність вільно й ефективно використовувати англійську мову в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах спілкування 

(офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних 

завдань у різних сферах життя. 

СК 14. Володіти знаннями фонетичної системи сучасної англійської мови, явищ 

історичного розвитку та сучасних фонетичних процесів. 

СК 15. Володіти базовими знаннями особливостей вживання фразеологічних 

одиниць сучасної англійської 

мови. 

СК 16. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній 

галузі філологічних досліджень. 

СК 17. Знання норм мовленнєвого етикету та вміння 

ними послуговуватися. 

СК 18. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання 

професійних завдань. 

СК 19. Здатність ефективно й компетентно брати участь у різних формах ділової 

комунікації в галузі філології. 

3.1.4. Передбачувані результати навчання: 

ПРН 1. Вільно володіти державною мовою, використовуючи професійну 

термінологію, застосовувати оптимальні методи та засоби професійного 

спілкування і персональної комунікації. 

ПРН 2. 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. 

ПРН 3. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями 

державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, використовувати їх для 

організації ефективного  міжкультурного спілкування 

ПРН 4. Відповідально ставитися до роботи та досягати поставленої мети з 

дотриманням вимог професійної етики. 

ПРН 5. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства. 

ПРН 6. Аналізувати складні явища суспільного життя, пов’язувати загально 

філософські проблеми з вирішенням завдань економічної теорії та практики, 

формувати у себе стійку систему знань з історії України, розуміти суть 

історичних процесів суспільного життя українського народу. 

ПРН 7. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно 

освітніх/спортивних проєктах, спрямованих на формування здорового способу 

життя / активної громадянської позиції. 

ПРН 8. Здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та 

безпеки життєдіяльності та їх застосування. 

ПРН 9. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення 

складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

ПРН 10. Вміння застосовувати методи та алгоритми комп'ютерної графіки в 

процесі розробки перекладацьких застосувань, проектувати та створювати 

системи мультимедіа і графічного моделювання. 

ПРН 11. Володіти основними поняттями, професійними термінами,  засадами та 

принципами інформаційних технологій, стандартами захисту програмних 

систем і даних в умовах супроводження та експлуатації програмних систем і 

комплексів. Застосовувати знання щодо нормативно-правових актів.   

ПРН 12. Використовувати ІКТ для особистої роботи та роботи у колективі для 

об'єднання зусиль, спрямованих на розв’язання професійних завдань 

перекладача. 

ПРН 13. Розуміти основні проблеми перекладацької діяльності та підходи до їх 

розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 



ПРН 14. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як 

мистецтва слова, історію мови (мов) і літератури (літератур), що вивчаються, і 

вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності. 

ПРН 15. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що 

вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ПРН 16. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній 

діяльності. 

ПРН 17. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових 

текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами. 

ПРН 18. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 19. Аналізувати й інтерпретувати твори української та зарубіжної 

художньої літератури й усної народної творчості, визначати їхню специфіку й 

місце в літературному процесі (відповідно до обраної спеціалізації). 

ПРН 20. 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. 

ПРН 21.Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний 

філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

ПРН 22. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 23. 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. 

ПРН 24. Мати навички управління комплексними діями або проектами при 

розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної 

філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах. 



ПРН 25. Знати основи спеціального перекладу та вміти застосовувати набуті 

знання у практичній діяльності. 

ПРН 26. Знати особливості перекладацької роботи в різних  середовищах 

(текстовому, медійному, аудіовізуальному, веб-просторі) та вміти користуватись 

необхідним інструменарієм та техніками. 

ПРН 27. Розуміти та відповідати професійним етичним кодексам та стандартам.  

ПРН 28. Аналізувати, розробляти та обґрунтовувати перекладацькі рішення, 

рішення з вибору перекладацького інструментарію та методів забезпечення 

якості перекладу. 

ПРН 29. Вміти планувати процес перекладу відповідно до етапів 

перекладацького проекту. 

ПРН 30. Створювати і перекладати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів 

українською, англійською та другою іноземною мовами. 

ПРН 31. Здійснювати доперекладацький аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

Встановлювати системні міжмовні розбіжності та враховувати їх в практиці 

перекладу. 

ПРН 32. Розуміти побудову перекладацької галузі та вміти адаптуватись до її 

вимог. 

ПРН 33. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, 

соціальних, економічних засад розвитку суспільства. 

ПРН 34. Знати систему термінів і понять, що використовуються в 

перекладознавчих науках і безпосередньо в перекладацькій практиці, вміти 

використовувати професійну термінологію. 

ПРН 35. Мати навички самостійної роботи, участі в наукових та/або прикладних 

дослідженнях. 

 

 

 

 

 

 



3.2 Після завершення навчання за освітньо-професійною програмою 

Фахівець з гуманітарних наук отримує достатню підготовку для роботи 

у бюро перекладів, засобах масової інформації, інформаційних службах, теле та 

радіо компаніях, міжнародних компаніях та організаціях, у різноманітних 

фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і 

культурних центрах, у різних галузях де потрібні послуги зі створення, аналізу, 

перекладу, оцінювання текстів. 

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу (за ДК 

003:2010): 

2444.2/20604 Гід-перекладач 

2444.2/24316 Перекладач 

Рекомендовано продовження навчання на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти. 

3.3 Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання 

Особа має право здобувати ступінь фахового молодшого бакалавра за 

наявності в неї базової загальної середньої освіти або повної загальної середньої 

освіти. Можливий вступ на навчання за скороченим терміном навчання на основі 

диплома кваліфікованого робітника. Абітурієнти повинні мати державний 

документ про освіту встановленого зразка. 

3.4 Порядок оцінювання результатів навчання 

У КЗЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана 

Филипчака» для здобуття рівня фахової передвищої освіти, ступінь фаховий 

молодший бакалавр зі спеціальності 035 Філологія використовуються 

інтерактивні, проєктні, проблемні, контекстні, інформаційно-комп’ютерні, 

саморозвиваючі технології навчання. Поточний контроль знань здійснюється на 

основі усного та письмового опитування, тестування, перевірки індивідуальних 

та контрольних робіт, презентацій, написання рефератів, семінарів, захисту 

курсових робіт та проектів, звіту з практики.  

Оцінювання освітньо-професійної та практичної підготовки здобувача 

рівня фахової передвищої освіти під час проведення атестації проводять за 

національною шкалою, 4-бальною (відмінно, добре, задовільно, незадовільно). 



Атестація випускників освітньої програми «Германські мови та літератури 

(англо-український переклад)» спеціальності 035 «Філологія» здійснюється у 

формі оцінювання державного комплексного кваліфікаційного екзамену з 

практичного курсу англійської мови та перекладу. 

Комплексний кваліфікаційний екзамен з практичного курсу англійської мови та 

перекладу проводиться за індивідуальними завданнями, як комплексна перевірка 

рівня знань та умінь здобувача вищої освіти, які він повинен продемонструвати 

для підтвердження відповідності набутих ним компетенцій до нормативних 

вимог. Випускнику, який успішно пройшов державну атестацію видається 

документ встановленого зразка про присудження йому освітньої кваліфікації 

фаховий молодший бакалавр з філології Германські мови та літератури (англо-

український переклад) 

.3.5 Основна мета освітньої діяльності коледжу за спеціальністю                         

035 Філологія за рівнем фахової передвищої освіти є професійна підготовка 

фахівців, яка включає володіння мовними, мовленнєвими, 

лінгвосоціокультурними та предметними компетентностями в складі 

комунікативного, когнітивного і діяльнісно-рефлексивного компонентів, 

здатних вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у 

процесі навчання і в майбутній професійній діяльності, що також передбачає 

застосування теоретичних знань, різних прийомів та методів роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. При провадженні освітньої діяльності передбачається дотримання 

вимог наступних офіційних документів: 

1. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL : 

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

2. Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-VII.I 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text 

3. Закон України «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov. иа/ laws/ show/ 

1556-18. 

4. Указ Президента України «Питання європейської та євроатлантичної 

інтеграції» від 20 квітня 2019р. № 155/2019 - https://www.president,gov. 

ua/documents/1552019-265 86. 

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2020 № 918 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів фахової 

передвищої освіти». URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-

metodichnih-rekomendacij-shodo-rozroblennya-standartiv-fahovoyi-peredvishoyi-

osvit 

6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2018 № 570 «Про 

затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти закладів 

освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової 

загальної середньої освіти».URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-

tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-

zdijsnyuyut-pidgotovkum-molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-

serednoyi-o 

7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.06. 2019 № 869 «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» для 

першого(бакалаврського) рівня вищої освіти». URL: 

http://ru.osvita.ua/doc/files/news/650/65039/5d19f8a25cd2b614345706.pdfmet_ 

8. Постанова Кабінету Міністрів від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження  

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготова 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovkum-molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-o
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovkum-molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-o
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovkum-molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-o
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovkum-molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-o


здобувачів вищої освіти». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-

%D0%BF#Text 

9. Постанова Кабінету Міністрів України Ліцензійні умови провадження 

освітньої діяльності закладів освіти http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/ 1187-

2015-п/page..(із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ: № 347 від 

10.05.2018р.; №180 від 03.03.2020р.; № 365 від 24.03.2021р.). 

10. Наказ Держспоживстандарту від 28.10.2010 №327 «Національний 

класифікатор України. Класифікатор професій ДК003:2010». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text 

11. Освітньо-професійна програма «Германські мови та літератури (англо-

український переклад)» для підготовки здобувачів фахової передвищої освіти з 

галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 Філологія затверджена 

педагогічною радою КЗ ЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж імені 

Івана Филипчака». Протокол № 3 від 12 січня 2022р. 

 

Директор коледжу _______________Володимир ВАНТУХ 
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