
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 16579 Переклад (англійська мова)

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 035 Філологія
 
 
Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства 
із забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. 
Відповідальність за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на 
акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного 
агентства – https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості

 
1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у 
ЄДЕБО

282

Повна назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070987

ПІБ керівника ЗВО Мельник Володимир Петрович

Посилання на офіційний 
веб-сайт ЗВО

www.lnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/282

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в 
ЄДЕБО

16579

Назва ОП Переклад (англійська мова)

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 035 Філологія

Спеціалізація (за наявності) 035.04 германські мови та літератури (переклад 
включно)

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Повна загальна середня освіта
 

Термін навчання на освітній 
програмі

4 р. 0 міс.

Форми здобуття освіти на 
ОП

очна денна

Структурний підрозділ 
(кафедра або інший 
підрозділ), відповідальний 
за реалізацію ОП

Кафедра перекладознавства і контрастивної 
лінгвістики імені Григорія Кочура

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або 
інші підрозділи), залучені 
до реалізації ОП

Кафедра українського прикладного 
мовознавства, Кафедра мовознавства, Кафедра 
історичного краєзнавства, Кафедра 
фізвиховання, Кафедра загального мовознавства, 
Кафедра безпеки життєдіяльності,  Кафедра 
світової літератури, Кафедра класичної філології, 
Кафедра міжкультурної комунікації та 
перекладу, Кафедра французької філології, 
Кафедра теорії та історії культури, Кафедра 
філософії, Кафедра політології, Кафедра 
загальної педагогіки та вищої школи

Місце (адреса) 
провадження освітньої 
діяльності за ОП

м. Львів, вул. Університетська 1

Освітня програма 
передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, 
яка присвоюється за ОП (за 
наявності)
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Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 308410

ПІБ гаранта ОП Дзера Оксана Василівна

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

oksana.dzera@lnu.edu.ua

Контактний телефон 
гаранта ОП

+38(032)-239-43-74

Додатковий телефон 
гаранта ОП

+38(067)-675-50-05

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Кафедру створено у березні 1998 року як окремий підрозділ факультету іноземних мов. У вересні того 
ж року ухвалою Вченої ради Університету кафедрі присвоєно ім’я відомого українського перекладача, 
перекладознавця і культуролога – Григорія Кочура. Першим завідувачем кафедри стала доктор 
філологічних наук, професор (з 2016 року – заслужений професор Університету) Роксолана Петрівна 
Зорівчак. Кафедра готує фахівців з англо-українського та німецько- / французько- / іспансько-
українського перекладу та викладачів англійської мови; забезпечує викладання англійської мови на 
різних рівнях, мовознавчих циклів, а також наступних курсів: практика синхронного та послідовного 
перекладу, контрастивна лінгвістика, переклад ділового мовлення, науково-технічний переклад, 
теорія перекладу, історія художнього перекладу, динаміка розвитку перекладацьких принципів в 
історичному аспекті та ін.
Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України No266 від 29.04.2015 року, де було затверджено 
новий перелік галузей знань та спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти, кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура у 2016 році 
розробила нову освітню програму робочою групою у складі:
докт.філол.наук, професора Зорівчак Роксолани Петрівни докт.філол.наук, професора Андрейчук Надії 
Іванівни, канд.філол.наук, доцента Савчин Валентини Романівни, канд.філол.наук, Одрехівської Ірина 
Миколаївни. Тривалість навчання за 
оновленою освітньою програмою – 4 роки. Освітня програма була затверджена Науково-методичною 
радою факультету іноземних мов, Вченою радою факультету іноземних мов (у склад Вченої ради 
факультету входили внутрішні стейкхолдери (студенти), що брали активну участь у обговоренні цієї 
ОП) та Вченою радою Університету. Усі стейкхолдери (викладачі кафедри, студенти та роботодавці) 
попередньо ознайомились з цією освітньою програмою і дали свої відгуки та пропозиції.
Освітня програма отримала схвальні відгуки знаних іноземних фахівців та викладачів перекладу, 
зокрема очільника магістерської програми з художнього перекладу Університету Айови (США) Арона 
Ажі та завідувач кафедри теорії перекладу Жешувського університету та головний редактор серії 
Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures Люсина Гармонд.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня 
поточного навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2019 - 2020 143 143 0

2 курс 2018 - 2019 148 142 0

3 курс 2017 - 2018 130 119 0

4 курс 2016 - 2017 146 129 0
 

Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – 
дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої 

освіти
Інформація про освітні програми

початковий рівень 
(короткий цикл)

програми відсутні
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перший 
(бакалаврський) 
рівень

9021 латинська-старогрецька, грецька мова і 
література
9024 англійська мова і література
9126 хорватська мова та література
9344 Переклад (німецька мова)
10422 китайська мова і література
10963 французька мова та література
11739 японська мова і література
12162 чеська мова і література
12165 українська мова та література
14285 німецька мова і література
14286 арабська мова та література
16579 Переклад (англійська мова)
16974 польська мова та література
17096 іспанська мова та література
17525 Англійська мова та література
17527 Англійська мова та література
17530 Німецька і англійська мови та літератури
17531 Іспанська мова та література (на базі іспанської 
мови)
17532 Іспанська мова та література (на базі англійської 
мови)
18018 словацька мова та література
18019 сербська мова та література
18020 турецька мова та література
18021 перська мова та література
22904 Французька та англійська мови і літератури
22905 Іспанська та англійська мови і літератури
22906 Англійська та друга іноземні мови і літератури
22907 Переклад (англійська та друга іноземні мови)
22908 Німецька та англійська мови і літератури
22909 Переклад (німецька та друга іноземні мови)
22910 Латинська-старогрецька, грецька мови і 
літератури
22915 Болгарська мова та література
22916 Польська мова та література
22917 Хорватська мова та література
22918 Чеська мова та література
22919 Арабська мова та література
22920 Китайська мова та література
22921 Перська мова та література
22922 Японська мова та література
22924 Прикладна лінгвістика
28064 Слов’янські мови та літератури (переклад 
включно), перша - словенська
29263 Класична філологія і англійська мова
29566 Літературна творчість
22725 035.041 Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - англійська
29711 Переклад двох іноземних мов та міжкультурна 
комунікація
30220 Німецька та англійська мови і літератури 
(переклад включно)
30225 Турецька мова та література
30226 Словацька мова та література
30227 Сербська мова та література
30263 Словенська мова та література
30478 Германські мови та літератури (переклад 
включно), перша - англійська: англійська та друга 
іноземні мови і літератури
37165 Романські мови та літератури (переклад 
включно)
22923 Фольклористика

другий 
(магістерський) 
рівень

9345 японська мова і література
9346 прикладна лінгвістика
9732 латинська-старогрецька, грецька мова і 
література
10114 сербська мова та література
10117 арабська мова та література
10505 польська мова та література
10631 мова і література (англійська)
10756 фольклористика
10961 російська мова та література
11195 мова і література (французька)
11738 Переклад (німецька мова)
11828 мова і література (німецька)
11859 перська мова та література
11916 Переклад (англійська мова)
11917 чеська мова і література
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16581 українська мова та література
17047 іспанська мова та література
17682 хорватська мова та література
17695 словацька мова та література
17714 Англійська мова та література
17718 Французька мова та література
17723 Німецька і англійська мова та література
22898 Французька та друга іноземні мови і літератури
22899 Іспанська та друга іноземні мови і літератури
22900 Англійська та друга іноземні мови і літератури
22901 Німецька та друга іноземні мови і літератури
22902 Переклад ( англійська та друга іноземні мови)
22903 Переклад (німецька та друга іноземні мови)
22911 Латинська-старогрецька, грецька мови і 
літератури
22925 Польська мова та література
22926 Сербська мова та література
22927 Чеська мова та література
22928 Арабська мова та література
22929 Турецька мова та література
22930 Перська мова та література
22931 Японська мова та література
28065 Слов’янські мови та літератури (переклад 
включно), перша - словенська
29629 Латинська-старогрецька та друга іноземна мови 
і літератури
29712 Переклад двох іноземних мов та міжкультурні 
німецькі студії
30264 Німецька та англійська мови і літератури 
(переклад включно)
31005 Китайська мова та література
31011 Словацька мова та література
31014 Болгарська мова та література
31072 Російська мова та література
39554 Хорватська мова та література
17660 літературна творчість

третій (освітньо-
науковий/освітньо-
творчий) рівень

36786 Філологія

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 
 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 163345 64243

Власні приміщення ЗВО 
(на праві власності, 
господарського відання 
або оперативного 
управління)

162647 64243

Приміщення, які 
використовуються на 
іншому праві, аніж право 
власності, господарського 
відання або оперативного 
управління (оренда, 
безоплатне користування 
тощо)

698 0

Приміщення, здані в 
оренду 

1071 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня 
програма

idОПЄДЕБО_OPP.pdf I2nd0jR7M9FZj158VUGzI9svvvRKmcLVvs5ITuhbPIc=

Навчальний 
план за ОП

idОПЄДЕБО_Navchalnyi 
plan2016.pdf

/3kg/WPq1Wfl3+gm4RSWCjQHNLMgeM7Z6REBRWEloSo=
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Рецензії та 
відгуки 
роботодавців

idОПЄДЕБО_Review_Apriori.pdf h4naE4EVXDzrfuQfrnr1cI9/vDsTwciyH+2dgeLAdoM=

Рецензії та 
відгуки 
роботодавців

idОПЄДЕБО_Review_Marinter.pdf EgAL7LaO8ju/IB+uCaEJmLqinDmN93+rGLv4PLtFR5Y=

Рецензії та 
відгуки 
роботодавців

idОПЄДЕБО_Review_Klasychna 
himnaziia.pdf

nK/Q45jY+thUK6nsP0C2+8wZLhtF+0DnAmkVAID/5Vs=

Рецензії та 
відгуки 
роботодавців

idОПЄДЕБО_Review_Linhvistychnyi 
tsentr.pdf

CVRj1jXBvh7SxmNPn0Dz0V+I/Rgp7M7IhifS21H2VIU=

Рецензії та 
відгуки 
роботодавців

idОПЄДЕБО_Review_Vivat.pdf upPLhyKPUj+WIdXI1vCJNurdX9sFdGHiMoe8IqyFEL8=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Освітня програма спрямована на 1) підготовку студентів до роботи усного перекладача (синхронного 
та послідовного) та письмового перекладача різножанрових текстів відповідно до вимог 
перекладацької галузі та 2) викладання двох іноземних мов. Підготовка конкурентноспроможного 
фахівця із усного та письмового перекладу проходить і постійно вдосконалюється у відповідності із 
сучасними вимогами ринку праці у перекладацькій галузі.
Особливість програми полягає у викладанні англійською мовою; підтримці індивідуальної участі 
студентів у програмах академічної мобільності, забезпечення викладання успішними практикуючими 
спеціалістами, наявності педагогічної та перекладацької практик, зокрема у видавництвах, 
перекладацьких агенціях, ІТ компаніях. Це забезпечує можливість для студентів ознайомитися з 
основами професії в реальних умовах та розпочати співпрацю з потенційними роботодавцями.
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії 
та стратегії ЗВО
Освітня програма допомагає забезпечити підвищення інноваційного потенціалу та підготовку 
висококваліфікованих кадрів, яких потребує суспільство та держава, а також інтегрувати учнівську 
молодь в академічне середовище (с. 15 Стратегії університету, https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf). Також завдяки цій освітній програмі забезпечується 
можливість участі у міжнародних проектах та програмах (зокрема, Ерасмус+, DAAD та інші), 
забезпечується відповідність навчальних програм до європейських та світових стандартів, 
забезпечується викладання англійською мовою (с.16 Стратегії університету, https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf). Завдяки стовідсотковому мультимедійному супроводу 
лекційних курсів та висвітленню діяльності кафедри на онлайн-сторінці факультету забезпечуються 
інноваційні технології у навчальному процесі(с.13 Стратегії університету, https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf).
 
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми
Ознайомлення першокурсників з освітньою програмою та опитування студентів стосовно їхніх 
очікувань від вивчення певних компонентів освітньої програми та здобуття передбачених 
компетентностей. Усне опитування студентів щодо того, що було цікавим та корисним у конкретному 
компоненті освітньої програми, а що потребує детальнішого пояснення.
Загально-університетські  структури,  такі  як  студентський  уряд (http://students.lnu.edu.ua/self-
government/), профком студентів (http://ppos.lnu.edu.ua/) у своїй діяльності долучаються до 
обговорення проблем імплементації своїх побажань до якості ОП, розуміння майбутніх 
компетентностей. Також, студенти є членами Вченої Ради факультету, вченої ради Університету,  тож 
беруть участь в обговоренні освітньої програми на етапі затвердження. Також вітається відвідування 
студентами засідань кафедри.

- роботодавці
Під час та після перекладацької та педагогічної практик проводиться опитування потенційних 
роботодавців стосовно того, які компетентності у студентів розвинені на належному рівні, а які 
потребують подальшого випрацювання (інформація про кожного окремого студента дозволяє 
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створити узагальнену картину студентів певного року навчання, потім, зіставивши цю інформацію з 
навчальним планом підготовки бакалавра, надає можливість вносити зміни у подальші навчальні 
плани, таким чином адаптовуючи їх до потреб ринку).

- академічна спільнота
Під час засідань кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики та регулярних 
методологічних семінарів ім. Ю. О. Жлуктенка відбувається обговорення можливості вдосконалення 
існуючих компонентів освітньої програми, а також можливі зміни для оптимізації подальших 
навчальних планів. Працівники Університету (напр. представники інших кафедр), які не є членами 
кафедри мають можливість брати участь в обговореннях освітньої програми, які відбуваються перед 
затвердженням Вченою Радою факультету, а згодом і Університету.
Наявність інституту тьюторства передбачає призначення викладача відповідальним за розвиток 
певної компетентності студентів, відповідно відповідальні викладачі формують групу для роботи над 
вдосконаленням та оптимізацією як конкретних компонентів освітньої програми, так і над внесенням 
змін до наступних навчальних планів для найповнішого розвитку необхідних компетентностей 
студентів.

- інші стейкхолдери
Під час навчання студенти беруть участь у конкурсах наукових робіт та студентських конференціях, 
завдяки чому вдосконалюють навики наукового пошуку. Освітня програма надає можливість 
продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищувати 
кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту. Велика кількість випускників програми 
використовує цю можливість, здобуваючи ступінь магістра як у рідному ЗВО, так і в інших ЗВО України 
та закордоном. Найуспішніші випускники працюють на кафедрах факультетів іноземних мов ЗВО 
України та продовжують наукову діяльність.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають 
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
Програма дає можливість працювати в українських та міжнародних перекладацьких компаніях, які 
надають послуги з перекладу, локалізації, аудіовізуального перекладу, постредагування машинного 
перекладу, культурної адаптації та транскреації тощо, в компаніях у галузі інформаційних технологій, 
комп'ютерної лінгвістики, видавництвах, комерційних та виробничих структурах у напрямках 
перекладу у різних середовищах (текстовому, віртуальному, медійному), редагування, забезпечення 
якості перекладацьких послуг, управління перекладацькими проектами, розробки мовних стратегій 
відповідно до потреб працедавця. Як показує досвід, випускники кафедри є затребуваними 
спеціалістами, попит на ринку праці на них не зменшується, не зважаючи на досить велику кількість 
випускників.
Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010 (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10) 
програма орієнтована на підготовку з таких професій: 
2444.1 Філолог-дослідник 
244.2 Філолог 
2444.2 Гід-перекладач 
2444.2 Лінгвіст 
2444.2 Перекладач 
2444.2 Перекладач технічної літератури 
2444.2 Редактор-перекладач 
2451.1 Літературознавець 
2451.2 Літературний співробітник 
2451.2 Редактор науковий 
2320 Вчитель загальноосвітнього навчального закладу 
2320 Викладач професійного навчально-виховного закладу
2351.1 Молодший науковий співробітник (методи навчання) 
2351.2 Викладач (методи навчання)
3435.2 Організатор діловодства 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст
Через стрімкий розвиток перекладацького ринку та появу нових спеціальностей пов’язаних з 
перекладом, таких як постредагування (робота з САТ), стандартизація та локалізація, відбувається 
постійна адаптація наявних компонентів освітньої програми. Також, після детального обговорення, 
було змінено курс вільного вибору «Комунікативна граматика англійської мови» на «Особливості 
юридичного перекладу», а також «Комунікативні стратегії англійської мови» на «Особливості 
економічного перекладу».
Залучення студентів (під керівництвом досвідчених викладачів) до перекладу на економічних 
форумах (які часто відбуваються у Львові) та перекладу і аналізу музейних путівників (велика 
кількість яких є регіональною специфікою, оскільки Львів є туристичним містом). Викладання на 
належному рівні іноземних мов (як першої, так і другої) дозволяє працювати перекладачем і у країнах, 
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мови яких вивчаються.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
Завдяки програмі академічної мобільності викладачі кафедри здобувають досвід в університетах 
закордоном, де реалізовуються суміжні освітні програми (зокрема Варшавський університет, 
Стокгольмський університет, Стенфордський університет, Бамберзький університет і т. п.), 
налагоджують співпрацю і вдосконалюють компоненти освітньої програми. Завдяки постійній 
співпраці з вітчизняними (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський 
лінгвістичний університет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Херсонський 
національний технічний університет) та закордонними (Жешувський університет (Польща), 
Університет Айови (США)) університетами, маємо можливість порівнювати наші навчальні і робочі 
програми і враховувати досвід колег.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених 
стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
При розробці програми не було стандарту, проте, загалом, результати навчання заявлені в освітній 
програмі відповідають результатам навчання, що заявлені в Наказі Міністерства освіти і науки України 
№ 869 від 20.06.2019 Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» для 
першого (бакалаврського) рівня (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-bakalavr.pdf). 
Програмні результати навчання, визначені вищим навчальним закладом поглиблюють та адаптують 
програмні результати навчання, визначені стандартом вищої освіти для підготовки спеціаліста з 
перекладу. Завдяки впровадженню компонентів освітньої програми, що відповідають вимогам 
сучасного ринку у поєднанні з класичним підходом до підготовки філологів студенти досягають 
результатів навчання, вказаних у освітній програмі. 

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
Здатність здобувача освіти розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 
перекладу та викладання іноземних мов або у процесі навчання, що передбачає застосування 
перекладознавчих теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов 
передбачається програмними результатами ПР2 ПР6 та ПР20. ПР10,  ПР11,  ПР12, ПР13 ПР14 та ПР17 
відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій про концептуальні наукові та практичні 
знання. ПР 10 передбачає критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері 
професійної діяльності та/або навчання. ПР1, ПР9, ПР11,  ПР12, ПР13 та ПР14 відповідають вимозі  
Національної рамки кваліфікацій про поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність 
та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних 
проблем у сфері професійної діяльності або навчання.
Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та 
аргументації передбачено ПР5, ПР8. Вимога Національної рамки кваліфікацій про збір, інтерпретація 
та застосування даних передбачено у ПР7. ПР8 передбачає спілкування з професійних питань, у тому 
числі іноземною мовою, усно та письмово. ПР7, ПР15, ПР16, ПР17 та  ПР18відповідають вимозі  
Національної рамки кваліфікацій про управління складною технічною або професійною діяльністю чи 
проектами передбачається програмними результатами. Спроможність нести відповідальність за 
вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах 
закладено у ПР19, ПР20. ПР4 передбачає формування суджень, що враховують соціальні, наукові та 
етичні аспекти. Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп закладені у ПР19, 
ПР20. ПР3 передбачає здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та 
рівнем вищої освіти (за наявності)?
180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої 
освіти?
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60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї 
спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
Галузь знань 03 – Гуманітарні науки 
Спеціальність 035 - Філологія 
Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно);переклад (англійська мова)
Загалом освітня програма бакалавр 7200 год. (240 кредитів ЄКТС)
Цикл загальної підготовки: 540 год. (18 кредитів ЄКТС)
Цикл професійної підготовки: 6660 год. (222 кредити ЄКТС): 
з них обов’язкові освітні компоненти становлять 4860 год. (54 кредити
ЄКТС);
вибіркові компоненти – 1800 год. (162 кредити ЄКТС).
Частка практик: 360 год. 12 кредитів ЄКТС 
Освітньо-професійна програма бакалавр спрямована на оволодіння знаннями теоретичних основ 
перекладу, перекладознавчого аналізу, перекладознавчих концепцій та їх адекватного застосування 
при перекладі різножанрових текстів (з та на дві мови) та викладанні іноземних мов. Програма 
звертає увагу на сучасні методи, методики і технології різних видів перекладу з
використанням комп'ютерних технологій відповідно до вимог та стандартів сучасної перекладацької 
галузі при розумінні та адекватному використанні метамовного інструментарію сучасного 
перекладознавства.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії?
Відповідно до нормативних документів формування індивідуальної освітньої траєкторії висвітлено в 
«Положенні про організацію освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), «Тимчасовому положенні про порядок організації 
академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка» http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf, «Положенні про 
визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка» http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-
academic-mobility.pdf. Для студента освітньої програми Переклад (англійська мова) існує можливість 
формування індивідуальної освітньої траєкторії, що проявляється  через  можливості  використання  
процедури  академічної мобільності, вибору дисциплін, напрямків досліджень та теми кваліфікаційної 
роботи. Через систему «Деканат» кожен студент може формувати індивідуальний навчальний план. 
Загалом згідно Тимчасового положення «Про порядок забезпечення вільного вибору студентами 
навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf) вибіркові дисципліни 
становлять 33 % з поміж усіх кредитів ЄКТС передбачених для ОП.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних 
дисциплін?
Під час навчання у студентів є можливість вибрати чотири загальноуніверситетські дисципліни із 
циклу гуманітарної та соціально-економічої підготовки (тобто здобути загальні компетентності), а 
також шістнадцять предметів на вибір з циклу професійної підготовки.
У «Положенні про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка» затвердженого вченою радою університету протокол №50 від 31.05.2018 р. зазначено, 
що вибіркові навчальні дисципліни 
запроваджуються, як правило у формі спеціальних навчальних курсів для поглиблення 
загальноосвітньої, фундаментальної та фахової (теоретичної та практичної) підготовки. Вибіркові 
навчальні дисципліни затверджує Вчена рада факультету. Запис на вибіркові навчальні дисципліни 
організовує деканат факультету (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-
polozhennia.pdf). Дисципліни вільного вибору студента орієнтовані на забезпечення його освітніх та 
культурних потреб. Вибір цих дисциплін студент здійснює індивідуально, з урахуванням власних 
потреб та інтересів щодо майбутньої фахової діяльності. Мінімальна кількість студентів для 
дисципліни вільного вибору –25 осіб ( крім випадків, що на спеціальності (спеціалізації) навчається 
менша кількість осіб), максимальна кількість студентів 100 осіб.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 
вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 
діяльності
ОП спрямована на оволодіння знаннями теоретичних основ перекладу, перекладознавчого аналізу, 
перекладознавчих концепцій та їх адекватного застосування при перекладі різножанрових текстів (з 
та на дві мови) та викладанні іноземних мов. Програма звертає увагу на сучасні методи, методики і 
технології різних видів перекладу з використанням комп'ютерних технологій відповідно до вимог та 
стандартів сучасної перекладацької галузі при розумінні та адекватному використанні метамовного 
інструментарію сучасного перекладознавства.
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Обов’язковим компонентом освітньої програми є педагогічна та виробнича практики, що мають на 
меті набуття здобувачем професійних навичок і вмінь здійснення самостійної перекладацької та 
педагогічної роботи. Виробнича практика проводиться у шостому семестрі і триває 4 тижні. Під час 
цієї практики студенти ознайомлюються з практичними аспектами виконання перекладів для 
перекладацьких агенцій або інших установ, які напряму дають запит кафедрі для виконання 
перекладів і готові, у свою чергу, надавати коментарі щодо виконання завдань студентами та їх 
оцінювати. Окрім цього кожному студенту призначають керівника від кафедри, який безпосередньо 
працює зі студентом, направляє та дає практичні поради.
 Педагогічна практика дає можливість перевірити готовність студента працювати вчителем іноземної 
мови. Практика проводиться у восьмому навчальному семестрі після завершення терміну 
теоретичного навчання впродовж 4 тижнів. Визначення баз практики здійснюється керівництвом 
Університету на основі прямих договорів.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти 
соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та 
результатам навчання ОП результатам навчання ОП
Освітня програма за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» дає 
можливість сформувати у здобувача вищої освіти такі соціальні навички, як: вміння переконувати, 
знаходити підхід до людей, міжособистісне спілкування, ведення переговорних процесів, робота в 
команді, особистісний розвиток, управління часом, ерудованість, креативність, здатність розв’язувати 
комплексні теоретичні та практичні задачі і проблеми під час професійної діяльності, або у процесі 
навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, діяти на засадах 
розуміння цивілізаційних гуманітарних цінностей, пріоритетів національного розвитку, уміння 
працювати в міжнародному та вітчизняному професійному середовищі, уміння спілкуватися з 
експертами інших сфер діяльності. Ці навички формуються під час вивчення нормативних та 
вибіркових освітніх компонентів: «Історія української культури», 
«Філософія», «Політологія», «Історія світової літератури», «Вступ до спеціальності», «Стилістика», 
«Теорія перекладу», «Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови», «Практика перекладу з 
першої іноземної мови», «Динаміка розвитку перекладацьких принципів в історичному аспекті», 
«Риторика», «Критика перекладу», «Основні напрями сучасних лінгвістичних досліджень».

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Оскільки затверджений професійний стандарт відсутній, у змісті освітньої програми враховано 
стандарти розроблені Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація перекладачів України». У 
змісті освітньої програми враховано вимоги до підготовки професіоналів в галузі, а саме: підготовка 
висококваліфікованих фахівців, які мають загальні та фахові компетентності для успішного здійснення 
економічної, організаційно-управлінської, проектної, виробничо-технологічної діяльності у сфері 
перекладу на викладання іноземних мов у школі.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із 
самостійною роботою)?
Навантаження здобувачів з компоненту ОП впродовж семестру складається з аудиторних годин 
(лекцій, практичних, семінарських), самостійної роботи, підготовки та проходження контрольних 
заходів, на які розподіляються кредити.
Кожен компонент ОП передбачає не менше 3 кредитів ЄКТС. На засвоєння місткої за кількістю 
змістових модулів навчальної дисципліни – за рекомендацією кафедри – кількість кредитів 
збільшується. Співвідношення обсягів ауд. занять і самостійної роботи визначається з урахуванням 
специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в 
реалізації ОП, а також питомої ваги в навчальному процесі практичних і семінарських занять. 
Організація самостійної роботи розглядається як сукупність процесів, цілеспрямованих дій суб’єктів 
(викладачів та студентів) у навчальний та позанавчальний час згідно з технологіями, які враховують 
особливості професійної підготовки майбутнього фахівця і забезпечують реалізацію особистісно 
орієнтованої моделі взаємодії. Відведена кількість годин (3964) є достатньою для здійснення 
індивідуальної навчальної діяльності.
Ефективність самостійної роботи студента забезпечується через гнучке та персоніфіковане 
керівництво, посилення вимог до рівня її результатів за рахунок застосування програмних засобів 
самонавчання, самоконтролю; підвищення мотивації студентів до самостійної роботи за рахунок її 
наближення до реальних умов майбутньої професії; урахування індивідуальних особливостей 
студентів; використання завдань проблемного, навчально-дослідного характеру.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план 
зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
Підготовка здобувачів вищої освіти за цією освітньою програмою за дуальною формою освіти не 
здійснюється.
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3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на 
навчання та вимоги до вступників ОП
https://admission2018.lnu.edu.ua/specialization/english-translation/ 

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості 
ОП?
Правила прийому до ЗВО у 2016 р. розроблені відповідно до «Умов прийому на навчання до Вищих 
навчальних закладів України в 2016 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України» 
від 15 жовтня 2015 р. № 1085. Можливість вступу на ОП гарантується незалежно від віку, 
громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, 
мови, стану здоров’я, ставлення до релігії, наявності судимості; за умови успішної здачі вступного 
фахового іспиту (тестування) з англійської мови та тестування з української мови. Оскільки ОП 
орієнтована на підготовку спеціалістів з англо-українського перекладу, саме такі тестові 
випробування є найдоцільнішими. Перелік документів доступний за посиланням: 
https://admission.lnu.edu.ua/useful-information/submission-of-original-documents/. Правила прийому до 
ЗВО регламентують особливості вступу на навчання за ОП, а саме: ліцензований обсяг на 
календарний рік, нормативні терміни навчання,; джерела фінансування різних категорій вступників, 
формування рейтингового списку вступників, процедуру виконання умов до зарахування тощо. 
Протягом звітного періоду правила вступу на ОП не змінювалися. У найближчу перспективу зміни до 
правил прийому не є доцільними. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в 
інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
27.01.2016 Вченою Радою Університету року було ухвалено «Тимчасове положення про порядок 
організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf) 
Згідно з «Положенням про порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах 
документів про вищу освіту Львівським національним університетом імені Івана Франка» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf) Львівським національним 
університетом імені Івана Франка визнаються дипломи державного зразка України та результати 
навчання. В установленому порядку надається можливість зарахування на різні роки навчання. Для 
цього визначаються предмети, з яких слід додатково скласти іспит чи залік. При успішній здачі 
академічної різниці студент може зараховуватись на навчання за відповідною спеціальністю на 
здобуття ступеня бакалавра. 
Визнання результатів навчання з кредитних модулів, вивчення яких передбачено робочим 
навчальним планом у поточному семестрі може здійснюватися протягом семестру, але обов’язково до 
початку семестрового контролю. Підставою для визнання результатів навчання є надана студентом 
Академічна довідка (виписка навчальних досягнень), або Додаток до диплому про попередню вищу 
освіту. Не визнаються результати навчання та не присвоюються залікові кредити, що не забезпечують 
виконання вимог відповідної освітньої програми щодо формування запланованих компетентностей, 
знань і умінь.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)?
Приклади визнання результатів навчання в межах ОП, отриманих в інших ЗВО, відсутні. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?
З 30 січня 2020 ввійшло в дію Положення про Порядок визнання у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf). Оскільки документ 
знаходиться у вільному доступі на сайті університету, всі учасники навчального процесу можуть 
ознайомитися з ним.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)
Таких випадків за ОП не зафіксовано

Сторінка 11



4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка», затвердженого Вченою Радою та введеного в дію наказом Ректора (№ 0-65 від 
21.10.2018) навчальний процес за ОП здійснюється у формі навчальних занять, самостійної роботи, 
практичної підготовки і контрольних заходів. ОП забезпечується такими видами навчальних занять: 
лекція; практичне, семінарське, індивідуальне заняття; педагогічна та виробнича (перекладацька) 
практика та усі види консультацій, що узгоджується з програмними результатами навчання. З 
врахуванням специфіки ОП наголос робиться на додаткових інтерактивних технологіях та методах 
навчання: метод розв’язання конкретних практичних ситуацій, пов’язаних із виконанням завдань та 
подоланням ентропії під час усного перекладу, метод моделювання ситуацій співпраці із замовниками 
перекладу, семінар-дискусія, семінар-практикум, семінар-презентація, написання есе. Усі лекції 
забезпечуються мультимедійним супроводом. 
Особлива вага надається таким формам навчання як педагогічна і перекладацька практики у 
видавництвах, перекладацьких агенціях і ІТ компаніях м. Львова. Окремою формою навчання є 
підсумкова курсова робота (наприкінці 6-го і 7-го семестрів), що демонструє, як студенти оволоділи 
методами перекладознавчих та загальнолінгвістичних досліджень і на цій основі зробили власний 
практичний аналіз матеріалу. Взаємозв’язок між навчальними дисциплінами та результатами 
навчання наведено в ОП (таб. 1).

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
Орієнтація на струдентоцентричний підхід регулюється «Положенням про Студентське 
самоврядування» (http://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/). Студенти мають можливість 
впливати на процес отримання знань, компетенцій та навичок через обговорення ОП на початку 
навчального року. Двічі проводилося опитування студентів (згідно з «Положенням про організацію 
опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу» щодо 
якості навчання та відповідності ОП вимогам сучасного ринку праці перекладача. Результати 
засвідчують задовільний рівень.
Функції викладача полягають не лише у передачі знань, а й консультаціях, спрямованих на 
формування у студента відповідних компетенцій і soft skills з урахуванням попиту на ринку праці та 
засвоєння конкретних професійних навичок. Методи навчання формуються з врахуванням 
особливостей студентів та їх академічної свободи.
Для врахування індивідуальних особливостей та ситуацій студентів є можливість оформлення 
індивідуальних навчальних планів, зміст яких студенти реалізують відповідно до свого темпу та 
освітніх потреб, що сприяє побудові індивідуальної траєкторії навчання. Студенти можуть обирати 
місця та тематики практик, а написання курсових робіт здійснюється згідно з науковими інтересами 
здобувачів, які мають можливість самостійно обрати тему. Cтуденти можуть завчасно ознайомитись із 
критеріями поточного та підсумкового оцінювання знань, методами екзаменування та контролем 
знань через вільний доступ до РНП, програм практики та державної атестації.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання 
на ОП принципам академічної свободи
Право на академічну свободу регламентоване «Положенням про організацію освітнього процесу» 
(затверджене наказом Ректора № 0-65 від 21.06.2018) та «Положенням про порядок забезпечення 
вільного вибору студентами навчальних дисциплін» (затверджене наказом Ректора 31.12.2015). 
Академічна свобода викладацького складу реалізується у трьох площинах (навчальній, методичній та 
науковій) і передбачає можливість самостійно розробляти і обирати форми і методи своєї навчальної, 
методичної та наукової діяльності. У компетенції викладача перебуває визначення формату 
контролюючих завдань поточного і підсумкового рівнів. Академічна свобода студентів полягає у тому, 
що вони мають право на попереднє ознайомлення зі змістом та викладачами дисциплін вільного 
вибору, щоб відібрати їх за власним уподобанням. Крім того, студенти самостійно обирають теми, 
форми і методи дослідницької роботи, у якій беруть участь, а також гуртки, що охоплюють їхнє коло 
наукових інтересів. Принципи академічної свободи в Університеті передбачають відсутність 
інституційної цензури; індивідуальний підхід; врахування думки студентів при удосконалення 
дисциплін вільного вибору в межах ОП та варіювання інформаційного матеріалу з врахуванням потреб 
студентів та вимог ринку праці, сприяння студентам з інвалідністю.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо 
цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів *
Право на академічну свободу регламентоване «Положенням про організацію освітнього процесу» 
(затверджене наказом Ректора № 0-65 від 21.06.2018) та «Положенням про порядок забезпечення 
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вільного вибору студентами навчальних дисциплін» (затверджене наказом Ректора 31.12.2015). 
Академічна свобода викладацького складу реалізується у трьох площинах (навчальній, методичній та 
науковій) і передбачає можливість самостійно розробляти і обирати форми і методи своєї навчальної, 
методичної та наукової діяльності. У компетенції викладача перебуває визначення формату 
контролюючих завдань поточного і підсумкового рівнів. Академічна свобода студентів полягає у тому, 
що вони мають право на попереднє ознайомлення зі змістом та викладачами дисциплін вільного 
вибору, щоб відібрати їх за власним уподобанням. Крім того, студенти самостійно обирають теми, 
форми і методи дослідницької роботи, у якій беруть участь, а також гуртки, що охоплюють їхнє коло 
наукових інтересів. Принципи академічної свободи в Університеті передбачають відсутність 
інституційної цензури; індивідуальний підхід; врахування думки студентів при удосконалення 
дисциплін вільного вибору в межах ОП та варіювання інформаційного матеріалу з врахуванням потреб 
студентів та вимог ринку праці, сприяння студентам з інвалідністю.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Працівники кафедри поєднують високий науковий рівень викладання із активною науковою роботою. 
При кафедрі функціонує Науково-методологічний семінар з питань перекладознавства і контрастивної 
лінгвістики імені Ю.О. Жлуктенка, на якому обговорюється наукова та методична діяльність 
викладачів. Протягом 2014-2019 н.р. наукова робота кафедри здійснювалася в межах робочого часу за 
темами «Національна пам'ять перекладознавства в особистостях» (наук. керівники – проф. Р.П. 
Зорівчак, д. ф. наук О.В. Дзера) і «Конвергентні та дивергентні риси галузевих перекладів» (наук. 
керівник – проф. Н.І. Андрейчук). У межах профілю тем викладачі публікували монографії, збірники 
наукових праць, посібники, біобібліографічні покажчики та наукові статті, виступали з доповідями на 
наукових конференціях, удосконалювали методичні розробки з навчальних дисциплін. 
У 2018 та 2019 р. кафедра спільно з кафедрою перекладу Жешувського університету провела дві 
Міжнародні конференції, результати якої відображені у двох колективних монографіях. У 2019 році 
кафедра провела Всеукраїнську наукову конференцію «Національна пам'ять у філології: 
перекладознавчі читання на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак», яка планується як щорічна. 
Наукова робота студентів здійснюється через написання курсових робіт, роботу в студентських 
науково-методологічних гуртках та участь в наукових студентських конференціях з можливістю 
публікації в студентських і інших наукових виданнях. Результати наукових досліджень, які 
представлені у курсових роботах, використовуються студентами у підготовці до практичних занять. 
Протягом семестру керівники студентських наукових робіт проводять індивідуальну науково-дослідну 
роботу зі студентами, спрямовану на отримання практичних навиків та умінь щодо використання та 
опрацювання наукових джерел, написання, розробки презентаційного матеріалу, використання 
теоретичних та емпіричних методів дослідження. Викладачі кафедри пропонують широкий вибір тем 
для студентських  наукових робіт (напр. художній переклад, науково-технічний переклад, 
аудіовізуальний переклад, локалізація комп’ютерних ігор, мобільних додатків та інші) що забезпечує 
індивідуальність вибору студентом та можливість обрати тему, що відповідає науковим зацікавленням 
студентів.
Викладачі кафедри здійснюють підготовку студентів до участі в конкурсах студентських наукових 
робіт та олімпіадах, сприяють організації і проведенню наукових конференцій, семінарів, круглих 
столів та інших наукових заходів. Протягом п’яти років (2015-2020) кафедра проводить ІІ етап 
Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальності «Переклад». З 2017 року для студентів 
кафедри проводиться конкурс на вшанування пам’яті Віри Річ «Талант і відданість» у номінаціях 
«Переклад» та «Перекладознавчий аналіз», переможці якого отримували грошову премію з фонду 
Віри Річ. У 2019 році спільно з університетом Айови, Асоціацією Американських перекладачів і 
мережею «ЮНЕСКО. Міста літератури» кафедра провела Семінар з художнього перекладу. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють 
зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній 
галузі
На кафедрі активно розробляються і впроваджуються у практику організації навчального процесу нові 
освітні компоненти, які відповідають сучасним запитам студентів та вимогам ринку праці 
перекладача. Зміни вносяться на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі 
ОП, що відповідають компетентнісному підходу у викладанні та визначають стратегічну мету, зміст і 
загальну орієнтацію навчання за ОП. Ініціаторами оновлення освітніх компонентів ОП можуть бути усі 
стейкхолдери: викладачі, студенти і роботодавці. 
Оцінювання змісту освітніх компонентів ОП та їх оновлення відбувається на основі моніторингу і 
обговорюється на кафедрі із залученням студентів. Назва та зміст освітніх компонентів 
затверджується щорічно на першому засіданні кафедри із внесеними у ньому змінами та 
доповненням. Наприклад, у відповідь на поширення нових спеціальностей пов’язаних з перекладом, 
було введено такі дисципліни вільного вибору як «Локалізація і транскреація як типи перекладу» і 
«Керівництво перекладацькими проектами». Відбулася заміна курсів вільного вибору «Комунікативна 
граматика англійської мови» на «Особливості юридичного перекладу», а «Комунікативні стратегії 
англійської мови» на «Особливості економічного перекладу».
Кафедра активно ініціює розробку нових освітніх компонентів у межах ОП, залучаючи до цього 
досвідчених науково-педагогічних працівників, молодих викладачів, що є практикуючими 
перекладачами, студентів, та потенційних роботодавців. 
Викладачі кафедри постійно науково розвиваються, публікують монографії, статті та посібники, таким 
чином оновлюють зміст освітніх компонентів. Серед них протягом останніх років опубліковано: 
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монографії Дзери О. В. (Дзера О. Біблійна інтертекстуальність і переклад : англо-український контекст 
: моногр. / Оксана Дзера. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 490 с.), Шмігера Т. В. (Шмігер Т. 
Перекладознавчий аналіз — теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література сучасними 
українською та англійською мовами: монографія / Т. Шмігер. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 510 
с.), посібники Андрейчук Н. І. (Андрейчук Н. І. Контрастивна лінгвістика (Навчальний посібник) / Н. І. 
Андрейчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 342 с.), Грабовецької О. С. 
(Грабовецька О. Практикум з лінгвостилістичного та перекладознавчого аналізу (на матеріалі п’єси 
Оскара Вайлда The Importance of Being Earnest та її українського перекладу) Навч. посіб. для студентів 
перекладацьких відділів факультетів іноземних мов / Ольга Грабовецька.  Львів : Лну ім. Івана Франка, 
2014. 144 с.) та збірник вправ Літвіняк О. В. (Літвіняк О. В. Збірник вправ для занять з усного 
перекладу (англо-українська мовна пара) / Літвіняк О. В. Нова Книга, 2019. 252 с.), які тематично 
відповідають певним пропонованим компонентам освітньої програми.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Інтернаціоналізація здійснюється на основі міжнародного співробітництва, суб’єктами якого є кафедра 
перекладознавства та провідні закордонні заклади вищої освіти із суміжним профілем ОП, зокрема 
Стенфордським університетом та університетом Айови, Стокгольмським університетом, Варшавським 
та Жешувським університетами. Ця співпраця передбачає: стажування навчально-педагогічного 
персоналу, обмін студентами, спільні наукові міжнародні конференції, участь у підготовці і виданні 
фахових збірників, читання лекцій провідними іноземними перекладознавцями і перекладачами. Сюди 
належить участь студентів у Міжнародному семінарі з художнього перекладу у межах проекту 
«ЮНЕСКО. Міста літератури».
В університеті функціонує Відділ міжнародних зв’язків (https://international.lnu.edu.ua/outgoing-
mobility/), який надає інформацію про актуальні можливості міжнародної діяльності. Студенти 
Львівського національного університету імені Івана мають широкий спектр можливостей для виїзду за 
кордон для навчання або стажування в рамках різноманітних програм обміну та стипендій, а саме 
навчання протягом семестру чи року у партнерському університеті, з можливістю зарахування 
отриманих за кордоном кредитів, участь у літніх школах, конференціях, стажуваннях (зокрема через 
програму Еразмус+). Викладачі і дослідники мають можливість спробувати себе перед іноземною 
студентською аудиторією чи попрацювати із іноземними партнерами у спільній дослідницькій групі чи 
над спільним проектом тощо.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП 
дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання?
Система контрольних заходів щодо оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в 
межах ОП передбачає попереднє оприлюднення (на сайті кафедри і усно на початку курсу кожної 
навчальної дисципліни) критеріїв оцінювання та послідовне їх впровадження. Порядок проведення 
контрольних заходів та оцінювання досягнень програмних результатів навчання регламентує 
«Положення про організацію освітнього процесу». Форми контрольних заходів, графіки їхнього 
проведення, зразки виконання окремих завдань та критерії оцінювання – обов’язкові компоненти 
силабусів, робочих програм навчальних дисциплін та програм підсумкового контролю. Стандартними 
формами контролю знань є поточний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль передбачає перевірку рівня підготовки студентів протягом семестру. Він включає: 
усне та письмове опитування на практичних заняттях та семінарах, експрес-тестування, тестування, 
захист індивідуальних завдань, підготовка рефератів з окремих питань. Для перевірки досягнень 
програмних результатів навчання застосовуються різні типи завдань. Завдання поточного контролю 
залежать від освітнього компонента ОП. Для прикладу, завдання контролю на практичних заняттях з 
основної та другої іноземної мов ‒ оцінити прогрес здобувачів вищої освіти щодо оволодіння мовою 
(засвоєння лексичного та граматичного матеріалу, удосконалення навиків усного мовлення та 
письма). Поточний контроль на практичних заняттях з перекладу передбачає індивідуальні завдання 
з різножанрового письмового перекладу та індивідуальні чи групові завдання з усного перекладу. На 
семінарах до теоретичних дисциплін (обов’язкових та вільного вибору) відбувається перевірка знань 
базових понять, метамови, основ теорії та вміння їх застосовувати. Поточний контроль проводиться 
також у формі тестів, відповідей на теоретичні питання, виконання індивідуальних завдань тощо. 
Заохочується проведення самоконтролю з боку студента за допомогою методичних матеріалів для 
самостійної роботи. Інформація, одержана при поточному контролі, використовується як викладачами 
для корегування методів і засобів навчання, так і студентами для планування самостійної роботи. 
Проміжний (тематичний) контроль проводиться у формі тестів або розгорнутих відповідей і дає 
можливість зрозуміти рівень блочного засвоєння знань з урахуванням мікро- та макрозв’язків тем, що 
входять до нього. 
Типами підсумкової форми контролю, який дозволяє комплексно перевірити рівень засвоєння знань, 
умінь та навичок студента, є екзамен або диференційований залік. Завданням екзамену є перевірка 
розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими 
розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення 
до певної проблеми дисципліни тощо. Диференційований залік – це оцінка засвоєння студентом 
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навчального матеріалу з певної дисципліни. Оцінювання проводиться відкрито і публічно за прозорою 
і попередньо оприлюдненою системою. 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Чіткість та зрозумілість форм контролю та критеріїв оцінювання регулюються п. 7 «Положення про 
організацію освітнього процесу…» ‒ «Організація, планування та проведення контрольних заходів», 
яким передбачено чіткий розподіл балів оцінювання у різних формах контролю та обов’язок 
викладача упродовж двох перших тижнів навчання детально ознайомити студентів з критеріями 
оцінюваннями та іншими положеннями, що стосуються реалізації ЄКТС в ОП. Систему оцінювання 
рівня знань при поточному контролі визначає кафедра згідно з нормативною базою Львівського 
національного університету імені Івана Франка. Контрольні заходи проводяться згідно із 
затвердженим кафедрою графіком поточного контролю з навчальної дисципліни. Усі форми і типи 
контролю та критерії оцінювання є компонентами робочих програм навчальних дисциплін та 
силабусів, які є у вільному доступі на сайті кафедри.
Затверджено Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
Львівського національного університету імені Івана Франка з яким здобувачі вищої освіти можуть 
ознайомитись на сайті Університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-
results.pdf)

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?
Про форми контрольних заходів та критерії оцінювання викладач навчальної дисципліни знайомить 
здобувачів вищої освіти на першому занятті (лекційному чи практичному). Крім того, вказана 
інформація міститься у робочих навчальних програмах (силабусах) до навчальних дисциплін, практик. 
Викладач надає інформацію щодо тематики занять, видів роботи на заняттях, викладач знайомить 
здобувачів освіти із тематикою усіх видів занять, в тому числі, і контрольних заходів, розподілом часу, 
відведеного на засвоєння навчальних тем та тем, винесених на самостійне вивчення; повідомляє про 
орієнтовані терміни, теми та процедуру проведення контрольних заходів; знайомить із узагальненими 
засобами діагностики, описом критеріїв та процедурою оцінювання результатів такої роботи. Перед 
проведенням контрольного заходу викладач уточнює інформацію щодо критеріїв оцінювання надає 
необхідну консультацію. Після випробування викладач індивідуально роз’яснює студентам допущені 
помилки та мотивує оцінку. Проведення підсумкових видів контролю, зокрема екзаменів, регулюється 
затвердженим деканатом графіком і доводиться до відома викладачів та студентів не пізніше, ніж за 
місяць до початку екзаменаційної сесії (п. 3.10 «Положення про організацію освітнього процесу в 
Львівському національному університеті ім. Івана Франка»). Усю інформацію щодо поточного та 
семестрового контролю та критеріїв оцінювання можна знайти на сайті кафедри.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої 
освіти (за наявності)?
Відповідно до Наказу МОН України «про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 035 
«Філологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» (№ 869 від 20.06.2019) (до якого 
адаптували ОП) та п.9 «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка» атестацію проводить екзаменаційна комісія у формі трьох державних 
іспитів згідно з вимогами ОП: «Теорія перекладу», «Основна мова (англійська)», «Друга іноземна 
мова». Завдання іспиту з теорії перекладу полягає у виявленні знань з теоретичних аспектів 
перекладознавства (перше і друге питання екзаменаційного білета) та сформованості умінь 
перекладу різножанрових текстів (третє питання екзаменаційного білета. Іспит з основної мови 
спрямований на перевірку знань мовознавчих дисциплін (лексикологія, граматика, стилістика, 
лексикографія, лінгвокраїнознавство) та навичок усного монологічного мовлення. Іспит з другої 
іноземної мови орієнтований на перевірку знань лексичного та граматичного матеріалу, навичок 
усного мовлення та умінь перекладу. 
Основне завдання атестації – встановлення відповідності засвоєних здобувачем вищої освіти рівня та 
обсягу знань, умінь, рівня сформованості компетентностей та результатів навчання, визначених в ОП, 
вимогам стандартів вищої освіти, а також оцінка результатів знань, набутих особою у процесі 
навчання за певною освітньою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. 
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедура проведення контрольних заходів регулюється «Положення про організацію освітнього 
процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C6e18062115060-1.pdf) та «Положення про екзаменаційну комісію у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf). Розклад залікової та 
екзаменаційної сесії складає заступник декана з навчально-методичної роботи у співпраці з кожною 
кафедрою. Розклад затверджується проректором університету з науково-педагогічної роботи та є 
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беззаперечним щодо виконання. Розклад розміщується на дошці оголошень факультету за місяць до 
першого заліку та іспиту. Також наказом Ректора № 0-13 від 5.02.2019 введено в дію Порядок 
повторного вивчення окремих дисциплін (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf).

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування 
відповідних процедур на ОП
Об’єктивність екзаменаторів випливає із відкритості і прозорості навчального процесу, повної 
інформованості студентів про зміст навчальних планів та програм дисциплін; зрозумілості критеріїв 
оцінювання знань. В Університеті застосовується шкала оцінювання, яка має велику кількість 
діапазонів. Екзамени в межах ОП приймають лектори, які викладали навчальну дисципліну. 
Викладачі, які проводили практичні / семінарські заняття, також мають право дорадчого голосу під 
час семестрового контролю знань. Форма проведення екзамену, зміст теоретичної та практичної 
підготовки, перелік матеріалів, якими можна користуватися на екзамені, критерії оцінювання якості 
навчальних досягнень здобувачів обговорюються і затверджуються на засіданнях кафедри, після чого 
інформація оприлюднюється на сайті кафедри й доводиться до відома здобувачів. Об’єктивність 
екзаменаторів забезпечується випадковим вибором екзаменаційних питань (студенти тягнуть білети) 
та присутністю на заліках та іспитах кількох викладачів та студентів групи. Відповідно з «Положенням 
про комісію з питань етики та професійної діяльності» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_standing-commission.pdf) у випадку виникнення конфліктних ситуацій 
студенти можуть звернутися до куратора групи, завідувача кафедри або заступника декана 
факультету для розв’язання конфлікту інтересів. Існують механізми усунення конфлікту через заміну 
викладача. На сьогодні конфлікту інтересів або порушення процедур проведення контрольних заходів 
під час реалізації ОП виявлено не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних 
заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Якщо за результатами підсумкового семестрового контролю студент одержав незадовільну оцінку, у 
нього виникає академічна заборгованість з даної дисципліни, яку можна ліквідувати повторно 
склавши семестрову атестацію. Повторне проходження контрольних заходів, зокрема заліків та 
екзаменів, допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: за талоном №2 студент складає 
повторно залік чи екзамен викладачеві, за талоном № 3 студент складає залік чи екзамен при комісії, 
яка створюється керівником навчального структурного підрозділу. Рішення комісії є остаточним. Якщо 
студент під час складання екзамену при комісії отримав незадовільну оцінку (F – від 1 до 25 балів), він 
відраховується з університету за академічну неуспішність. При отриманні оцінки FX (26–49 балів) 
студент має право на повторне вивчення дисциплін (не більше трьох). Порядок повторного навчання 
вказано в «Положенні про порядок проходження повторного навчання (організацію освітнього 
процесу)» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf) 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
У разі, якщо студент не погоджується з оцінкою, яку отримав під час семестрової підсумкової 
атестації, він має право в день оголошення результатів підсумкового оцінювання звернутися в 
деканат факультету з відповідною апеляційною заявою. Процедура апеляції проводиться за 
вмотивованою заявою студента на ім'я декана факультету, який скликає апеляційну комісію. До 
складу апеляційної комісії входять: голова – декан факультету, заступник декана, завідувач кафедри, 
за якою закріплена дисципліна, викладач кафедри, який читає відповідну дисципліну, але не брав 
участь в проведенні цього семестрового контролю, та представник ради студентського 
самоврядування. Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного 
дня після її подання. Студент, який подав апеляцію, має право бути присутнім при розгляді своєї 
заяви. По завершенні розгляду апеляційної справи комісія на закритому засіданні проводить 
обговорення його результатів та приймає відповідне рішення. Суперечливі питання щодо оцінок, які 
одержані на державних екзаменах або розглядаються Екзаменаційною комісією.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності?
Стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регулюється «Положенням про 
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Положення про 
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
є складовою частиною внутрішньої нормативної бази системи забезпечення якості вищої освіти та 
якості освітньої, наукової, науково-технічної, мистецької та інноваційної діяльності та розроблено з 
метою підвищення рівня освіти, наукових досліджень, дотримання вимог наукової етики та 
запобігання академічного плагіату у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Дія 
Положення поширюється на наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, студентів, 
аспірантів, докторантів та інших учасників освітнього процесу та наукової діяльності Університету, а 
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також здобувачів наукового ступеня з інших установ, які представляють свої дисертаційні роботи на 
спеціалізованих вчених радах Університету, публікують свої праці у виданнях Університету, є 
стейкхолдерами Університету.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
Для перевірки робіт (монографій, підручників, посібників, статей, дисертацій, магістерських, курсових 
робіт, звітів з практик, рефератів тощо) учасників освітнього процесу на наявність плагіату 
Університет забезпечує доступ до платформ з наданням відповідних сервісів (зокрема платформа 
Unicheck – https://unicheck.com/uk-ua). Для технічного забезпечення діяльності вищезгаданої 
платформи призначають відповідальну особу в Університеті, яка безпосередньо взаємодіє з 
надавачем вищезазначених послуг, створює відповідні профілі для відповідальних осіб на 
факультетах, проводить консультації, навчання тощо. За поданням декана призначають 
відповідальну особу, яка забезпечує технічну перевірку робіт на наявність плагіату у відповідних 
підрозділах. Організацію перевірки робіт щодо наявності плагіату здійснює завідувач кафедри. 

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Для дотримання культури академічної доброчесності структурні підрозділи Університету проводять 
комплекс профілактичних заходів, а саме: обговорення зі студентами академічної доброчесності; 
впровадження в освітні програми компонентів, які забезпечують набуття учасниками освітнього 
процесу відповідних компетентностей; розробка структурними підрозділами, які забезпечують 
освітній процес, методичних матеріалів з визначенням вимог щодо належного оформлення письмових 
робіт (кваліфікаційні роботи, курсові роботи, звіти з проходження практик тощо) (наприклад для 
здобувачів освіти за ОП (Переклад (англійська мова) видано посібник Kosiv H. How to Write a Research 
Paper. A Manual for Students. Як написати наукову роботу. Навчальний посібник для студентів . – Львів: 
Колесо, 2011. – 64 с.); формування завдань для навчальних робіт з використанням педагогічних 
інновацій, що сприяють розвитку творчого підходу здобувачів вищої освіти до їхнього виконання; 
ознайомлення учасників освітнього процесу та наукової діяльності з Положенням про академічну 
доброчесність.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади 
відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
Вчені ради факультетів відповідальні за перевірку магістерських, курсових робіт, звітів з практик, 
статей до видань Університету, монографій, підручників, навчальних посібників. У разі незгоди з 
результатами перевірки на плагіат автор роботи, що проходила процес перевірки, має право на 
апеляцію. Апеляцію подає особисто автор роботи на ім’я Ректора Університету впродовж 3 робочих 
днів після оголошення результатів перевірки. За дорученням Ректора Комісія з питань етики та 
професійної діяльності Вченої ради Університету розглядає справи щодо порушення академічної 
доброчесності учасником освітнього процесу а також протягом 10 робочих днів розглядає апеляційну 
справу. Якщо розглядаються студентські порушення, то до її складу долучають представників 
студентства, яких має бути не менше, ніж половина складу комісії. До основних видів академічної 
відповідальності здобувачів вищої освіти належать: повторне проходження оцінювання (контрольна 
робота, іспит, залік); повторне проходження відповідного компонента ОП; відрахування із закладу 
вищої освіти; позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом вищої освіти пільг з 
оплати за навчання; призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні завдання, 
додаткові контрольні роботи, тести тощо); повідомлення батькам чи іншим особам (фізичним або 
юридичним), які здійснюють оплату за навчання; внесення до реєстру порушників академічної 
доброчесності. У випадку недотримання академічної доброчесності студент не складає залік чи іспит, 
відбувається відрахування.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
Забезпечення необхідного рівня професіоналізму працівників ЛНУ імені Івана Франка регулюється 
«Порядком проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 
працівників Львівського національного університету імені Івана Франка», відповідно до якого 
створюються конкурсні атестаційно-кадрові комісії, завдання яких – перевірка відповідності поданих 
претендентами документів до вимог, встановлених до науково-педагогічних працівників законами 
України, зокрема вимог конкурсу. (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
andtomorrow/documents/personnel/).
Процедура конкурсного добору зосереджена на відборі професійних кадрів, що забезпечується 
пунктами 4.6, 4.7 та 4.8. Згідно пункту 4.6. претендентами на посади доцента проводяться відкриті 
лекції в присутності працівників кафедри. Згідно пункту 4.7. здійснюється обговорення професійної 
кваліфікації та педагогічної підготовки претендентів. Згідно пункту 4.8., підсумовуються всі докази 
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професіоналізму та відповідної кваліфікації претендентів і висновки передаються на розгляд 
конкурсної комісії факультету. При укладанні трудового договору може застосовуватися обумовлене 
угодою сторін випробування з метою перевірки. Для оцінювання рівня професійної кваліфікації 
кандидата кафедра може запропонувати йому провести відкрите заняття із здобувачами (лекція, 
семінар, практичне заняття). Обговорення кандидатур претендентів на вакантну посаду проводиться 
колективом кафедри в їхній присутності. Коло наукових інтересів більшості викладачів відповідає 
специфіці ОП.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. Івана Франка 
влаштовує «Дні кар’єри ЄС», зустрічі роботодавців, студентів та викладачів. Метою зустрічей є 
ознайомлення та поширення інформації про кар’єрні можливості для молоді в європейському вимірі, 
ситуацію на ринку праці, можливості навчання та стажування за кордоном. Під час проходження 
здобувачами ОП педагогічної та перекладацької практик укладаються угоди з школами, 
видавництвами, перекладацькими агенціями та ІТ-компаніями як потенційними роботодавцями 
здобувачів ОП та реальними роботодавцями випускників ОП. Також під час навчального процесу 
представників видавництв та перекладацьких агенцій запрошують на лекції, щоб вони розповіли чого 
очікують від випускників ОП. Відповідно до їх рекомендацій щороку вдосконалюються та оновлюються 
робочі програми компонентів ОП. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних 
занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
Кафедра як структурний підрозділ ЗВО практикує залучати до аудиторних занять експертів та 
представників роботодавців. Зокрема, безкоштовні курси роботи з CAT для здобувачів ОП проводила 
Тетяна Струк, засновниця та директор компанії з перекладів і локалізації «Лінгвістичний центр». 
Серед викладачів кафедри є професійні синхроністи та спеціалісти з різножанрового письмового 
перекладу. Також кафедра запрошує письмових перекладачів та експертів галузі для виголошення 
відкритих лекцій. Так у 2019-2020 навчальному році відбулося 2 такі лекції: 3 жовтня 2019 року 
професорка Стенфордського університету Юлія Ільчук прочитала лекцію «The translator in-between: 
Ukrainian Translations of Nikolai Gogol’s Taras Bulba (1835, 1942)»; 19 грудня 2019 року професор 
Університету Айови, керівник магістерської програми з художнього перекладу Арон Ажі прочитав 
лекцію «Translation Ecosystem».

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть 
конкретні приклади такого сприяння
Львівський національний університет ім. Івана Франка сприяє професійному розвитку науково-
педагогічних працівників системою професійної та фінансової мотивації, зокрема через мотиваційний 
фонд кафедри. Професійний розвиток кадрів забезпечується програмою стажування, зокрема 
закордонного, на яке щорічно оголошується конкурс у ЗВО, проведенням міжнародних наукових 
конференцій. У структурному підрозділі Університету – Інституті післядипломної та доуніверситетської 
освіти забезпечується підготовка та перепідготовка фахівців з вищою освітою на сертифікованих 
курсах, курсах підвищення кваліфікації, стажуванні. Оволодіння комп’ютерною грамотністю, основами 
програмування, зокрема в освіті, забезпечують безкоштовні комп’ютерні курси 
(http://ipodp.lnu.edu.ua/kompyuterni-kursy), які навчають працювати в системі LMS Moodle, Google Forms, 
Prezi (http://ipodp.lnu.edu.ua/it-v-osviti), за проходження цих курсів науково-педагогічні працівники 
можуть отримати кредити. Здійснення академічної мобільності можливе завдяки участі Університету у 
програмі Ерасмус+.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Згідно з «Положенням щодо системи матеріального і морального заохочення викладачів або інших 
форм стимулювання» (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-andtomorrow/documents/awards/) 
Університет розробив систему мотивації викладачів, зокрема відзнаки Університетом кращих 
працівників подякою, грамотою ректора, декана факультету. Працівники фінансово стимулюються 
згідно розроблених в Університеті положень (Положення про мотиваційний фонд, Положення про 
преміювання працівників, докторантів, аспірантів і студентів університету за наукові здобутки, 
Положення про Відзнаку Львівського національного університету імені Івана Франка «Медаль Івана 
Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf).
Відділ міжнародних зв’язків Університету організовує для працівників навчання і стажування з 
можливістю отримати стипендію по програмі «Еразмус+». Університет уклав угоди з університетами 
59 країн (http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/keyaction-1/). 
Інститут післядипломної освіти забезпечує внутрішнє стажування в Університеті у формі тренінгів 
(http://ipodp.lnu.edu.ua/academics/stazhuvannya). Кожен викладач зобов’язаний не рідше разу в п’ять 
років проходити підвищення кваліфікації.
Викладачі кафедри проходили наукові стажування в Інституті перекладознавства імені Ю. Найди 
(Італія), Стенфордському університеті (США), Жешувському університеті (Польща), Віденському 
університеті (Австрія), університеті м. Турку (Фінляндія), Стокгольмському університеті (Швеція) та ін.   
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7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП 
забезпечують досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
Фінансові ресурси ЗВО формуються через отримання асигнувань із загального та спеціального фондів 
розподіляються відповідно до кошторису (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/financial-information/university_budget/). Загальний кошторис Університету 
обговорюється і затверджується щороку Значна сума цього фінансування йде на заробітну плату та 
обслуговування матеріально-технічного забезпечення. Здобувачі ОП забезпечені гуртожитками 
(регламентується наказом ректора ЛНУ імені Івана Франка «Про порядок поселення та розподіл місць 
для проживання в студентських гуртожитках»), кафедральною бібліотекою (з електронним реєстром 
книг), мають можливість користуватися фондами бібліотеки Львівського національного університету 
імені Івана Франка, на факультеті іноземних мов є кабінет для синхронного перекладу, обладнаний 
комп’ютерами, мікрофонами та кабінкою. Дотримується вимога щодо мультимедійного забезпечення 
(не менше 40% аудиторій повинні бути забезпечені мультимедійним обладнанням), з них два 
стаціонарні обладнання і кілька переносних. 
Освітній процес у достатній мірі забезпечено комп’ютерною технікою, новітніми технічними засобами 
навчання, навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях. 
Зокрема щороку відбувається оновлення навчальних планів та робочих програм. Викладачі активно 
працюють над монографіями та посібниками, що тематично відповідають компонентам ОП.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити 
потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля 
виявлення і врахування цих потреб та інтересів?
Здобувачам вищої освіти забезпечується умови навчання, праці та побуту; безоплатне користування 
бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами ЗВО; 
безоплатний доступ до інформації для навчання в доступних форматах із використанням технологій, 
що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я; користування виробничою, 
культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами ЗВО; участь в обговоренні та вирішенні питань 
удосконалення освітнього процесу, вибір навчальних дисциплін; академічну мобільність, у тому числі 
міжнародну; моральне та / або матеріальне заохочення за успіхи в навчанні, науково-дослідній і 
громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо; захист від будь-яких форм 
експлуатації, фізичного та психічного насильства (зокрема працює Психологічна служба університету, 
в яку можна звертатися як анонімно (телефоном, е-мейлом) чи особисто); спеціальний навчально-
реабілітаційний супровід та доступ до інфраструктури ЗВО відповідно до медико-соціальних показань. 
Щороку проводиться опитування здобувачів ОП щодо їхніх інтересів і потреб. В університеті 
функціонують студентська їдальня і кафе, гуртки за інтересами, функціонує «Студентський клуб», 
студентське самоврядування та студентський профком. Для відпочинку та оздоровлення діє 
спортивно-оздоровчий табір «Карпати». У спортивному комплексів ЛНУ організовано низку спортивних 
секцій. Питанням стипендій та соціального забезпечення займається Студентський відділ. 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та 
здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
Кафедра створює безпечні умови навчання та праці. У приміщенні кафедри знаходиться вогнегасник і 
аптечка для надання медичної допомоги. У всіх приміщеннях дотримано санітарно-епідемологічних 
норм. Випадків порушень і травмувань учасників ОП не зафіксовано. 
Студенти регулярно проходять медичний огляд в університетській поліклініці. В університеті працює 
психологічна служба, яка пропонує здобути навички ефективної комунікації, самопрезентації, роботи в 
команді та багато іншого. Моніторинг психічного здоров’я здійснює кафедра психології та педагогіки і 
практичний психолог. Усі питання, які хвилюють учасників освітнього процесу, подаються анонімно 
через «телефон довіри». Кафедра співпрацює з відділом охорони праці Львівського національного 
університету імені Івана Франка, здобувачі вищої освіти проходять інструктажі з основ безпеки життя. 
Інструктаж з охорони праці є обов’язковою умовою проходження практик.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
цією підтримкою відповідно до результатів опитувань?
Здобувачі вищої освіти отримують всебічну підтримку ЗВО. Кафедра в повному обсязі забезпечує 
освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, 
що навчаються за освітньою програмою. 
Координатором надання освітньої, організаційної, консультативної та соціальної підтримки і 
інформації в межах ОП є кафедра та деканат факультету. Усі довідки з інших служб університету 
надаються централізовано через лаборантів кафедри або методистів деканату. Інформація до 
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студентів доноситься через старостати, інформаційну дошку, сайт факультету, а також соціальні 
мережі. Здобувачі освіти мають змогу отримати консультації і підтримку через студентське 
самоврядування та Первинна профспілкова організація студентів. Здобувачі вищої освіти мають 
можливість контактувати з потенційними роботодавцями. http://www.lnu.edu.ua/forum-karjery/. Окрему 
соціальну підтримку отримують діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, а також 
студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, здобувачі з 
інвалідністю І, ІІ групи. Ця категорія здобувачів вищої освіти звільняється від оплати за проживання в 
гуртожитках здобувачів. Студенти мають можливість отримати консультації в юридичному відділі, 
який працює в університеті.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)
Достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами в 
університеті регламентуються наступними документами: Статут ЛНУ п. 10.19. Особи, які навчаються в 
Університеті, мають право на: 10.19.20 академічну відпустку (за станом здоров’я, призовом на 
військову строкову службу в разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо) 
або перерву в навчанні зі збереженням окремих прав здобувача вищої освіти; 10.19.27 спеціальний 
навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури Університету відповідно до 
медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я; 
Положення про організацію освітнього процесу: Питання забезпечення освіти осіб з особливими 
потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної освіти» 
(http://centres.lnu.edu.ua/inclusiveeducation/). Для доступу до аудиторного фонду закуплено мобільний 
сходовий підйомник PTR-130. Також є можливість створення індивідуального навчального графіку для 
студентів, яким особисті обставини перешкоджають навчатися за загальним графіком.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким 
чином забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників 
освітнього процесу? Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
Доброзичлива і політкоректна атмосфера, яка склалася у ЗВО, сприяє відсутності конфліктних 
ситуацій, пов’язаних із дискримінацією за будь-якою ознакою і сексуальним насильством. Жодної 
такої ситуації зафіксовано не було. Відповідно до «Статуту ЛНУ імені Івана Франка», особи, які 
навчаються в Університеті, мають право на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та 
психічного насильства. Вирішення конфліктних ситуацій регулюється п. 5 (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf) «Правил внутрішнього розпорядку Львівського 
національного університету імені Івана Франка», а саме: Права та обов'язки осіб, які навчаються 
Університеті. Усі конфліктні ситуації на кафедрі вирішуються на рівні кафедри, у разі потреби – в 
деканаті із залученням декана чи заступника декана із виховної роботи та на Вченій раді факультету 
іноземних мов. У разі не вирішення конфліктної ситуації в межах факультету, справа передається у 
Комісію з питань етики ЛНУ імені Івана Франка. В університеті діє гаряча лінія з питань запобігання та 
протидії корупції. Задля запобігання конфліктним ситуаціям проводиться постійна робота щодо 
інформування працівників, здобувачів вищої освіти про роботу всіх структурних підрозділів, які 
сприяють вирішенню конфліктних ситуацій (відділ кадрів, профспілковий комітет студентів, аспірантів 
та докторантів, деканати факультетів, центр психологічної підтримки). 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у 
відкритому доступі в мережі Інтернет
Питання процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичності перегляду розкрито в 
«Положенні про забезпечення якості освіти» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-
Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf) та в «Положенні про Центр забезпечення якості освіти 
Львівського національного університету імені Івана Франка» http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були 
внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Перегляд освітньої програми проводиться кафедрою перекладознавства і контрастивної лінгвістики 
імені Григорія Кочура не частіше ніж один раз в рік, під час обговорення на засіданні кафедри. 
Рекомендації кафедри подаються на науково-методичну раду факультету для розгляду. У випадку 
позитивного рішення науково-методичної ради питання зміни освітньої програми розглядається на 
Вченій раді факультету іноземних мов. Після детального обговорення, було змінено такі курси, що 
викладаються у восьмому семестрі: курс вільного вибору «Комунікативна граматика англійської мови» 
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на «Особливості юридичного перекладу», а також «Комунікативні стратегії англійської мови» на 
«Особливості економічного перекладу». Причина внесених змін полягає як у побажаннях студентів, 
висловлених усно, так і у вимогах сучасного перекладацького ринку готувати спеціалістів, що можуть 
на належному рівні працювати з економічними та юридичними текстами.
У наступних роках також плануються зміни (адаптація до ринку праці згідно побажань 
стейкхолдерів).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені 
до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх 
позиція береться до уваги під час перегляду ОП
Студенти кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура беруть 
активну участь у впровадженні освітніх програм, через висловлення рекомендацій щодо 
вдосконалення освітніх компонентів, а також шляхом вибору дисциплін. На першому етапі порадники 
академічних груп на зібрані групи пояснюють студентам важливість вибору предметів та їх вагомий 
вплив на подальше навчання та його якість, а також пояснюють суть та зміст компонентів освітньої 
програми та відповідають на запитання, які виникають у студентів.
Наступним етапом лектори (кандидати наук, доктори) проводять усні опитування у групах та 
дізнаються які предмети студенти хотіли б вивчати і чи є доцільність їх викладання на кафедрі. Третій 
етап: дослухавшись до думки студентів, викладачі розробляють навчальні плани предметів, які на 
думку студентів і членів кафедри можна б було впроваджувати у навчальний процес. Також студенти 
представлені в керівних органах факультету та університету, зокрема, Вченій раді, яка розглядає та 
затверджує освітню програму.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОП
Спілкування з представниками студентського самоврядування дає можливість виявити їх інтереси, 
побажання та пропозиції щодо завантаженості в процесі навчання, можливості самостійної 
підготовки, роботи над курсовими та бакалаврськими дослідженнями. У склад Вченої ради 
факультету та Вченої ради Університету входять внутрішні стейкхолдери (студенти), що беруть 
активну участь у обговоренні цієї та інших освітніх програм.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або 
через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур 
забезпечення її якості
Кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура має укладені договори 
про співпрацю з перекладацькими агенціями, гімназіями, ліцеями, коледжами та іншими установами, 
що спеціалізуються на перекладацькій та педагогічній діяльності. В процесі методичних семінарів, 
наукових конференцій, обговорень результатів звітностей, державних та семестрових виступів беруть 
участь працівники цих організацій. Ці пропозиції беруться за основу необхідних змін у освітній 
програмі. Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. 
Франка щорічно організовує «Дні кар’єри», «Майстерня кар'єри», Форуми кар’єри, Кар’єрні марафони 
та інші заходи та тренінги до яких долучаються працедавці. Для студентів – це нагода отримати 
безкоштовні практичні поради щодо вибору місця праці, здобути необхідні для подальшого 
працевлаштування навички, отримати інформацію про програми практики, стажування та вакансії для 
студентів і подати своє резюме; для роботодавців – це можливість представити свою компанію чи 
установу та сформувати до неї лояльність серед університетської спільноти, поспілкуватися із 
студентами та викладачами безпосередньо, отримати резюме потенційних кандидатів на вакантну 
посаду; для викладачів – знайти цінні контакти у бізнесі, зрозуміти сучасні вимоги ринку праці і 
адаптувати навчальний матеріал до цих вимог, отримати готові кейси для навчання.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
Програма дає можливість викладати дві іноземні мови в середніх загальноосвітніх та професійних 
навчально-виховних закладах, а також працювати в українських та міжнародних перекладацьких 
компаніях, які надають послуги з перекладу, локалізації, аудіовізуального перекладу, 
постредагування машинного перекладу, культурної адаптації та транскреації тощо, в компаніях у 
галузі інформаційних технологій, комп'ютерної лінгвістики, видавництвах, комерційних та виробничих 
структурах у напрямках перекладу у різних середовищах, редагування, забезпечення якості 
перекладацьких послуг, управління перекладацькими проектами, розробки мовних стратегій 
відповідно до потреб працедавця. Велика частка випускників працює у мовних школах та на курсах. 
Також більшість випускників продовжує навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
Збір інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування відбувається в основному 
через особисті контакти та участь у професійному житті, адже викладачі кафедри орієнтуються у 
стані справ на ринку професійних послуг цієї галузі.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
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процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система 
забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка забезпечується «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf). Система забезпечення 
якості закладу освіти забезпечує реагування на виявлені недоліки в освітній програмі та освітній 
діяльності. На засіданнях кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія 
Кочура заслуховувались і затверджувались кожного семестру  програми базових дисциплін і 
дисциплін вибору. За необхідності викладачами вносились зміни до програм курсів. 
Основною формою внутрішнього забезпечення якості під час реалізації освітньої програми виступають 
ректорські заміри знань з певних курсів. Вони проходять у тестовій формі для дисциплін, обраних за 
результатами екзаменаційної сесії. При отриманні значних розходжень у бік пониження середнього 
балу оцінювання під час ректорського зрізу і отриманого під час сесії здійснюються такі 
заходи:1)розгляд на засіданні кафедри причин низької успішності з розробкою відповідних 
рекомендацій;2)в окремих випадках розгляд здійснюється на засіданнях методичної ради факультету. 
Здійснювані на кафедрі і факультеті заходи дозволяють внести корективи в освітню програму, у 
підходах до оцінювання знань, а також удосконалення методів викладання. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до 
уваги під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої 
акредитації та акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
Протягом останніх років колектив кафедри взяв до уваги проблеми вдосконалення навчально-
методичного забезпечення дисциплін, необхідність впровадження програм комп’ютеризації з ширшим 
впровадженням навчальних комп’ютерних програм, телевізійних інформаційних програм. Таким 
чином, на сьогодні на кафедрі забезпечено стовідсотковий мультимедійний супровід лекцій, а також 
частково практичних та семінарський занять. Розширення співпраці з стейкхолдерами відбулось 
шляхом покращення організації і забезпечення практик.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП?
Учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості 
освітньої програми на таких етапах:1.Затвердження освітньої програми кафедрою. Колектив кафедри 
перевіряє, чи розроблена програма є збалансованою, чи кредити присвоєно раціонально, чи студенти 
здатні завершити окремі дисципліни та всю освітню програму. Крім того, кафедра повинна перевірити 
відповідність освітньої програми стандартам вищої освіти. Позитивне рішення кафедри є підставою 
для передачі матеріалів методичній комісії факультету. 2. Затвердження освітньої програми науково-
методичною радою. До складу науково-методичної ради входить професорсько-викладацький склад 
факультету. Висновок науково-методичної ради є рекомендаційним для Вченої ради факультету. 3. 
Затвердження освітньої програми Вченою радою факультету. До складу Вченої ради факультету  
входить  професорсько-викладацький  склад  факультету, представники студентського уряду. Вчена 
рада факультету здійснює перевірку відповідності освітньої програми усім вимогам факультету. 
Позитивне рішення Вченої ради є підставою для передачі матеріалів на розгляд Вченої ради 
Університету. 4. Затвердження освітньої програми Вченою радою Університету. При коригуванні 
освітньої програми враховується також опитування студентів, викладачів, випускників та 
роботодавців стосовно якості освітнього процесу, що регламентується «Положенням про організацію 
опитування студентів, викладачів, випускників та роботодавців стосовно якості освітнього процесу».

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Забезпечення якості освітньої програми у системі забезпечення якості  освітньої  діяльності  та  якості  
вищої  освіти http://projects.lnu.edu.ua/quaere/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/qa-model.pdf 
відбувається через п’ять основних інституційних рівнів системи забезпечення якості. Структурними 
підрозділами, що відповідають за внутрішню систему забезпечення якості є навчально-методичний 
відділ, центр забезпечення якості освіти, відділ ліцензування та акредитації, менеджменту організації 
освітнього процесу. Структурними підрозділами, що залучені до реалізації внутрішньої системи 
забезпечення якості є студентський відділ, інформаційно-аналітичний і профорієнтаційний центр, 
Відділ по роботі з ЄДЕБО, первинна профспілкова організація працівників, відділ інформаційного 
забезпечення, а також інші університетські служби. Дорадчими та робочими органами є: Ректорат 
http://www.lnu.edu.ua/about/administration/rectors-council/; Вчена рада Університету 
http://council.lnu.edu.ua/; Науково-технічна рада http://www.lnu.edu.ua/about/administration/research-and-
development-board/; Громадська рада http://www.lnu.edu.ua/about/public-council/;Студентський уряд 
http://students.lnu.edu.ua/self-government/;Приймальна комісія http://admission.lnu.edu.ua/admission-
board/contacts/.Структуру та організацію внутрішнього забезпечення якості освіти уточнено у 
положенні «Внутрішня система   забезпечення   якості   освіти   в   університеті» 
http://projects.lnu.edu.ua/quaere/wp-content/uploads/sites/6draft-v1.pdf 
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9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? 
Яким чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка регулюються «Положенням про організацію освітнього процесу» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) «Правилами 
внутрішнього розпорядку ЛНУ імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf). Оцінювання роботи викладачів регулюється 
«Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних та 
педагогічних працівників» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf). 
Опитування студентів, викладачів, аспірантів, випускників та роботодавців проводиться згідно 
«Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо 
якості освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). 
Всі документи розміщені на сайті університету у розділі «Документи про організацію та забезпечення 
якості навчального процесу» (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/education-process/). Діяльність Студентського уряду ЛНУ регламентується 
«Положенням про студентське самоврядування Львівського національного університету імені Івана 
Франка.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на 
офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції 
заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
https://lingua.lnu.edu.ua/academics/bachelor/6-020303-filolohiya-pereklad-anhlo-ukrajinskyj-pereklad

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
https://lingua.lnu.edu.ua/academics/bachelor/6-020303-filolohiya-pereklad-anhlo-ukrajinskyj-pereklad

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Сильні сторони освітньої програми:
-Широке залучення практиків перекладу до викладання дисциплін;
-Наявність глибокої практичної підготовки студентів; 
-Врахування регіональних особливостей та потреб роботодавців і органів влади;
-Велика частка вибіркових компонентів (25 % становлять вибіркові дисципліни);
-Студенти освітньої програми мають широкий доступ до міжнародних програм академічної 
мобільності (паралельного навчання або стажування в вузах інших країн), до міжнародних грантів та 
інших освітніх та наукових проектів. 
- Під час навчання здобувачі вищої освіти мають можливості професійного розвитку у неформальній 
освіті – слухати публічні лекції, брати участь у семінарах та тренінгах відомих українських та 
закордонних науковців та практиків у галузі перекладу. 
- Використання різноманітних методів навчання (інформаційно-компютерних, дискусії із фахівцями, 
індивідуальні заняття)
-Консультування та врахування побажань стейкхолдерів при у формуванні тем курсових робіт та 
змісту робочих навчальних програм (компонентів освітньої програми). 
- Студентів активно залучають до наукової роботи, вони беруть участь у наукових конференціях та 
круглих столах з перекладознавства. 
Слабкі сторони освітньої програми: - Порівняно висока вартість навчання на тлі зростаючої кількості 
схожих освітніх програм в інших (не профільних) ЗВО Львова та загалом регіону, які пропонують 
дешевше навчання. 
- Відсутність програм подвійних дипломів із ЗВО країн ЄС.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО 
планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
Для забезпечення функціонування освітньої програми плануються такі заходи:
-Вдосконалення програми шляхом ширшого залучення до лекцій провідних фахівців галузі (в тому 
числі за рахунок захисту дисертацій працівниками кафедри);
-Покращення матеріально-технічної бази для забезпечення дисциплін; 
-Поява нових курсів, що відображають тенденцію ринку;
-Залучення інноваційних методів навчання. Кожен викладач в рамках навчальних дисциплін які 
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забезпечує розглядає можливості використання нових методів викладання;
- Подальше розширення баз практик студентів;
- Розширення переліку власної навчальної та методичної літератури;
-Розширення можливостей неформальної освіти за рахунок організації професійних тренінгів та літніх 
шкіл (наприклад продовження проекту LitTransformer 
(http://cityofliterature.lviv.ua/en/projects/littransformer/)) та залучення нових стейкхолдерів з числа 
працюючих за фахом випускників та роботодавців. 

 
 
          
  

Запевнення
 
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову 
інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою 
програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих 
до них матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
 
Додатки:
Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів 
навчання та оцінювання
 

***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення 
такої дії від імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці 
повноваження.
 
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
 
Інформація про КЕП
ПІБ: Мельник Володимир Петрович
Дата: 13.03.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній 
компонент потребує 

спеціального 
матеріально-

технічного та/або 
інформаційного 

забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Вступ до мовознавства навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_Vstup do movoznavstva.pdf a31P+XAVB5AJNPwMo+cb2QZkRX7jvUdhMB70kx7TRik= Аудиторія, дошка, 
проектор

Історія української 
культури

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_Istoriia ukrainskoi kultury.pdf iAHFvHwz0mxmaZT7DFMTLB4KyLyvIM3o0H8H5Jl81fE= Аудиторія, дошка, 
проектор

Практика перекладу з 
першої іноземної мови 
(з англійської мови)

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_Praktyka perekladu.pdf EXWiU9zxB3tTpuO8IkbGos0HtxrxHEOg/57etxnx+jI= Аудиторія, дошка, 
проектор, колонки, 
навушники, кабінка для 
усного перекладу

Теоретичні основи 
другої іноземної мови 
(іспанської мови)

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_Teoretychni osnovy 2 inozemnoi 
Ispanska.pdf

INqUtFPRHCcevoYx4TpGwVInFVRv8o8rNIuexEtn8No= Аудиторія, дошка, 
проектор, колонки

Друга іноземна мова 
(іспанська мова)

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_Druha inozemna mova 
Spanish.pdf

cvxyRl1SI2ZfLiZncl1f6FGGZf7Fin8cAfBaLY2gWxA= Аудиторія, дошка, 
проектор, колонки

Латинська мова навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_Latynska mova.pdf AJ5h8qWoJs1hxts7mlZODJo6nW4jMFtRvJ4mwfvxSJI= Аудиторія, дошка

Вступ до 
літературознавства

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_Vstup do literaturoznavstva.pdf Sq2CSfIWwiYrbE9NXfVSh6GUFDactW1QXsuCA+6v4Cs= Аудиторія, дошка, 
проектор

Методика навчання 
іноземної мови

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_Metodyka navchannia.pdf cwmOsTK7pf5KJi0yVG2hx1FPTAD1T4rjk3sZO9uXqLk= Аудиторія, дошка, 
проектор

Історія України навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_Istoriia Ukrainy.pdf 1qSPTK0iNAAsl3cczeUfFv8TGhlu/0NI4vaa5KOFNhU= Аудиторія, дошка, 
проектор

Історія світової 
літератури

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_Istoriia svitovoyi literatury.pdf ZwmDGTcb2bBQGrjIyeAedxP7NGRWkyGqgg2OTwzPxNo= Аудиторія, дошка, 
проектор

Історія мови навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_Istoriia movy.pdf D1zZqEZmEHyXRZHJAZ4/ol6qG7ia1W3hLjNHBZAMC3Y= Аудиторія, дошка, 
проектор

Філософія навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_3year_Philosophy.pdf DgsckHne7RkhpuMD7ODskBq/itUf+Ok85YiLSIgnEE8= Аудиторія, дошка, 
проектор

Основи лексикографії навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_3year_Lexicograpy.pdf pJebROhOiJT23+ovbym5BNdDGkDm04LLZ/symkzJRLA= Аудиторія, дошка, 
проектор

Лексикологія 
англійської мови

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_2year_Lexicology English.pdf nAaCAR15TmDLesFcosBblJ1wTOQ3glhWF60wlviup+w= Аудиторія, дошка, 
проектор

Вступ до спеціальності навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_2year_Vstup do 
spetsialnosti.pdf

zuHgc6JvVdY7gQfoWJsQ/fxmS48Y1BMxCZV4FejjIwQ= Аудиторія, дошка, 
проектор

Друга іноземна мова 
(німецька мова)

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_Druha inozemna mova 
Deutsch.pdf

NoMZi54owpMCUUBQaRuS/yuIYRgLLtZM84ukrK6YgLw= Аудиторія, дошка, 
проектор, колонки

Стилістика англійської 
мови

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_3year_Stylistyka English.pdf SPrVPZECVMOtAj4mh84/Bb5MvDVjC8M7X7G2co+iJ/s= Аудиторія, дошка, 
проектор

Лінгвокраїнознавство 
країн першої іноземної 
мови

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_2year_Lingvokrainoznavstvo.pdf j6Qn01c8qx5NJKxkeggzmmyvAIOqOsQw34SvpDZUdcc= Аудиторія, дошка, 
проектор

Теорія перекладу навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_Teoriya perladu.pdf WjuKmmn0p7/4q66yhpB76jqH42Ujf9kY0ea9IY0nQYI= Аудиторія, дошка, 
проектор

Перша іноземна мова 
(англійська мова)

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_English.pdf zCBbFJuk52B4WE+FognIxtdt4rbkS1ZfQQFJjiDu2Yo= аудиторії, дошки, 
проектори, колонки, 
диски з аудіо

Охорона праці навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_4year_Ohorona pratsi.pdf qxMMRoml9MW7Ja47YrLm7QZbT3HKu5YBD70krT8onG0= аудиторія, дошка, 
проектор

Безпека 
життєдіяльності

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_1year_Bezpeka 
zhyttiediyalnosti.pdf

wSxJm2/LCeTp42monxsVyA62dVMTJYxaOG6+zu0gLqA= аудиторія, дошка, 
проектор

Політологія навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_4year_Politolohiia.pdf hnVFF1C7Ks2EubMkafd3AXtIAJbEVS8uJwR2zk/UmEg= аудиторія, дошка, 
проектор

Педагогіка навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_4year_Pedahohika.pdf /mW4OA1Nm/zboacObCZCG3OkDKR5vGQXETR1NMABIB8= аудиторія, дошка, 
проектор

Педагогічна практика практика idОПЄДЕБО_4 year_Pedagogical practice.pdf lrxG80UmeBgO5tER7bM8C9cBvoeb6c3xjvCjQ0QjHGk= Бази практики (школи, 
гімназії, ліцеї)

Перекладацька 
практика

практика idОПЄДЕБО_3year_Perekladatska 
praktyka.pdf

JpYVyFLcs23JqNKqu5Hd6eu0uqLQqE/6S+MgA9qTpPE= Бази практики 
(перекладацькі агенції, 
інші установи)

Друга іноземна мова 
(французька)

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_Druha inozemna mova 
Fransais.pdf

eXU+gzr1B/RJxU18uvmXEqkRLK9oe7ptxMJXEUz8Taw= аудиторії, дошки, 
проектори, колонки

Фізвиховання навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБОphizychne vykhovannia.pdf HICTarNHrNIGHmLjHO6HEpWinfXqPR/Mw273E5TbBBg= спортивний зал, басейн, 
роздягалки, спртінвентар

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_1year_Ukrainian.pdf vSpde/1XIEfQ9NE7T1fTAHWI0XJ4r7xVap9qdRD4OZg= аудиторія, дошка, 
проектор

Теоретичні основи 
другої іноземної мови 
(німецької мови)

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_Teoretychni osnovy 2 inozemnoi 
movy Deutsch.pdf

xvGMIKfdhJ7CWSYAR0quS0/b2Xk+3t08CupDSaaEqC4= аудиторія, дошка, 
колонки

Теоретичні основи 
другої іноземної мови 
(французька)

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБО_Teoretychni osnovy 2 inozemnoi 
movy French.pdf

Gzn08kFKS55YJp1loitdlOmJjkdp+G0UDubFU5sWHwM= аудиторії, дошки, 
колонки

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – 
також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 



ID 
викладача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, що їх 

викладає викладач 
на ОП 

Обґрунтування

106085 Федів Оксана 
Євгенівна

Асистент 0 Перша іноземна мова 
(англійська мова)

Диплом з кваліфікацією магістр філології, перекладач з 
англійської мови, викладач перекладу і англійської 
мови;

185593 Панчишин 
Наталія 
Зіновіївна

Асистент 0 Латинська мова 1. Диплом магістра з відзнакою ВК № 28114619 від 
30.06.2005, Львівський національний університет ім. І. 
Франка, 2005 р. Спеціальність: «Мова та 
література(латинська,старогрецька,грецька)», 
кваліфікація: магістр філології. Викладач 
латинської,старогрецької,грецької мови та літератури. 
Викладач англійської мови.

56802 Савчин 
Валентина 
Романівна

Доцент 0 Практика перекладу 
з першої іноземної 
мови (з англійської 
мови)

Диплом з кваліфікацією  вчитель української мови і 
літератури та англійської мови
КЛ 901348;
Диплом кандидата філологічних наук за спеціальністю 
10.02.16. -  «Перекладознавство»   ДК №038886 від 
18.01.2007 р. 
Атестат доцента кафедри перекладознавства і 
контрастивної лінгвістики 12ДЦ № 027201 від 
20.01.2011.

142418 Ситар Руслана 
Андріївна

Доцент 0 Перша іноземна мова 
(англійська мова)

Диплом з кваліфікацією: філолог. Викладач англійської 
мови та літератури. Перекладач. (ЛК ВЕ № 000216)
Диплом кандидата філологічних наук,
за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство від 
10.05.2007 р., ДК № 040813.
Ситар Р.А. Методичні вказівки до вивчення фонетичних 
аспектів англійської мови (для студентів І, ІІ року 
навчання факультету іноземних мов кафедри 
перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені 
Григорія Кочура)– Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 
2003. – 84c.

142418 Ситар Руслана 
Андріївна

Доцент 0 Лінгвокраїнознавство 
країн першої 
іноземної мови

Диплом з кваліфікацією: філолог. Викладач англійської 
мови та літератури. Перекладач. (ЛК ВЕ № 000216)
Диплом кандидата філологічних наук,
за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство від 
10.05.2007 р., ДК № 040813.

204675 Одрехівська 
Ірина 
Миколаївна

Асистент 0 Перша іноземна мова 
(англійська мова)

Диплом з кваліфікацією магістр філології, перекладач з 
англійської мови, викладач перекладу і англійської 
мови;
Диплом кандидата філологічних наук, за 
спеціальністю10.02.16 – перекладознавство, 
ДК № 030855 від 29 вересня 2015 р.

204675 Одрехівська 
Ірина 
Миколаївна

Асистент 0 Практика перекладу 
з першої іноземної 
мови (з англійської 
мови)

Диплом з кваліфікацією магістр філології, перекладач з 
англійської мови, викладач перекладу і англійської 
мови;
Диплом кандидата філологічних наук, за 
спеціальністю10.02.16 – перекладознавство, 
ДК № 030855 від 29 вересня 2015 р.

173770 Грабовецька 
Ольга Сергіївна

Доцент 0 Практика перекладу 
з першої іноземної 
мови (з англійської 
мови)

Диплом з кваліфікацією філолог, викладач англійської 
мови, переклалач.
Диплом кандидата філологічних наук, за спеціальністю 
10.02.16 – перекладознавство (ДК № 021851 від 
14.01.2004 р.)
1. Відтворення у перекладі мовних засобів вираження 
оцінки (на матеріалі гуморески О. Кобилянської «Він і 
Вона» і її англомовного перекладу) / О. Грабовецька // 
Література та культура Полісся : Зб. наук. праць.  – Вип. 
89. Серія «філологічні науки» . – № 9. – Ніжин, 2017.– С. 
189–201.

1385 Галас Анна 
Сергіївна

Асистент 0 Практика перекладу 
з першої іноземної 
мови (з англійської 
мови)

Диплом з кваліфікацією філолог, перекладач з 
англійської мови, викладач англійської мови; 
Кваліфікація – філолог, перекладач, викладач 
англійської мови.
Диплом № 21247164

83949 Дацько Юлія 
Михайлівна

Доцент 0 Методика навчання 
іноземної мови

Освіта:
Львівський державний університет імені Івана Франка 
(1980) 

Спеціальність – Романо-германські мови та література. 

Кваліфікація – філолог, викладач, 
перекладач.англійської мови, Диплом Г-ІІ №039814

Вчене звання:
Доцент кафедри англійської філології,
Атестат ДЦ № 033152, рішення №2/264-д від 28.02.1991
 
Науковий ступінь:
Кандидат філологічних наук, диплом ФА № 009987, дата 
видачі 25.03.1987, спеціальність (10.02.04) Германські 
мови.
Тема дисертації: «Жанростворююча лексика 
англійського соціально-утопічного роману)».

151797 Кушнір Ірина 
Степанівна

Викладач 0 Фізвиховання Диплом ВК №16309147,
Львівський державний інститут фізичної культури, 
2001р.
Спеціальність:олімпійський та професійний спорт.
Кваліфікація:тренер-викладач

ДипломВК№21257053, Львівський державний інститут 
фізичної культури, 2002р. Спеціальність:олімпійський та 
професійний спорт.
Кваліфікація:магістр з олімпійського та професійного 
спорту.

128516 Станкевич Ніна 
Іванівна

Доцент 0 Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Закінчила Львівський державний університет ім. 
І.Франка, факультет журналістики у 1979 році. 
Кандидатську дисертацію на тему: "Лексико-
синтаксична структура тексту публіцистичної графіки" 
захистила у 1991 році.

196046 Романюк Ірина 
Арсенівна

Асистент 0 Латинська мова Диплом з відзнакою № ФВ 833761 від 24 червня 1992 р., 
Львівський державний університет імені Івана Франка, 
1992 р., Філолог. Викладач класичних, німецької та 
російської мов

164625 Пилипів Ольга 
Григорівна

Доцент 0 Латинська мова Кандидат філологічних наук, 10.00.14 – класична 
філологія, «Становлення і розвиток латинської 
граматичної термінології (на матеріалі морфології), 
доцент кафедри латинської мови

152899 Назаренко 
Ольга Юріївна

Доцент 0 Латинська мова 1. Львівський державний університет ім. Івана Франка
1972 р.
Класична філологія



Викладач класичних і німецької мов 
2. Кандидат філологічних наук,
10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови 
(«Іменники pluralia tantum в історичній прозі Цезаря, 
Лівія, Таціта»);
3. Доцент кафедри класичної філології

204212 Брегман 
Світлана 
Павлівна

Асистент 0 Перша іноземна мова 
(англійська мова)

Диплом спеціаліста з відзнакою з кваліфікацією філолог, 
перекладач, викладач англійської мови (Диплом ВК № 
21247162)

167530 Сташків Галина 
Іванівна

Асистент 0 Перша іноземна мова 
(англійська мова)

Диплом з кваліфікацією магістр філології, перекладач з 
англійської мови, викладач перекладу і англійської 
мови;

348678 Рудакевич 
Юлія Ігорівна

Асистент кафедри 
Перекладознавства 
і контрастивної 
лінгвістики

0 Перша іноземна мова 
(англійська мова)

Диплом з кваліфікацією магістр філології, перекладач з 
англійської мови, викладач перекладу і англійської 
мови;

24949 Лесечко 
Богумила 
Василівна

Доцент 0 Друга іноземна мова 
(німецька мова)

Освіта: 
Дрогобицький державний педагогічний інститут імені І. 
Я. Франка, 1970 р.
Спеціальність –Німецька мова 
Кваліфікація – вчитель німецької мови середньої школи 
та звання вчителя середньої школи . Диплом відзнакою 
Ч №585808.
 
Науковий ступінь: 
Кандидат філологічних наук, диплом ФЛ № 011388, дата 
видачі 25.05.1988. 
Тема дисертації: «Шляхи становлення та розвитку 
німецької сільськогосподарської лексики ». 
 Вчене звання:  
Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу, атестат  доцента ДЦ № 001916, дата видачі 
03.10.1991.

194145 Бораковський 
Любомир 
Адамович

Асистент 0 Друга іноземна мова 
(німецька мова)

Освіта: 
Львівський національний  університет імені Івана 
Франка, 2008 р.  
Спеціальність – Мова та література (німецька).  
Кваліфікація – магістр філології, викладач німецької і 
англійської мов та світової літератури. Диплом ВК № 
35282909
 
Науковий ступінь: 
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №035321, дата 
видачі 12.05.2016, Атестаційна колегія, рішення  від 
12.05.2016, спеціальність
(10.01.05) порівняльне літературознавство
Тема дисертації: «Зображення релігійних конфліктів у 
літературі австрійської Галичини)».

54188 Мисловська 
Леся Василівна

Доцент 0 Латинська мова 1. Диплом  з відзнакою Щ № 073877 від 30.06.1976, 
Львівський ордена Леніна державний університет ім. І. 
Франка, 1976 р. Спеціальність: “класична філологія”, 
кваліфікація: філолог, викладач класичних і німецької 
мов.
 2. Кандидат філологічних наук, диплом кандидата наук 
КН № 007184 від 21.12.1994, 
10.02.14 – класична філологія,
тема дисертації: “Лексичні синоніми в листах Марка 
Туллія Ціцерона, Луція Аннея Сенеки, Плінія Молодшого 
( на oснові прикметників)” 
3. Доцент кафедри класичної філології, атестат доцента 
ДЦ АР № 005796 від 28.05.1997 р. 

71961 Олійник Люба 
Рудольфівна

Асистент 0 Латинська мова Диплом    Г-ІІ № 189081 від 30.06.1983, Львівський 
національний університет ім. І. Франка, 1983 р. 
Спеціальність: «класична філологія», кваліфікація: 
філолог , викладач класичних та німецької мов.

59438 Мокрівська 
Мар`яна 
Теодорівна

Асистент 0 Латинська мова Диплом спеціаліста з відзнакою КЖ № 900808,  
Львівський державний університет ім. І. Франка, 1993. 
Класична філологія. Філолог-класик. Викладач 
класичних мов 

349854 Ковалюк 
Оксана 
Богданівна

Доцент кафедри 
Перекладознавства 
і контрастивної 
лінгвістики

0 Перша іноземна мова 
(англійська мова)

Вища школа іноземних мов і економіки в Ченстохові 
(Польща), 2001
Спеціальність: переклад
Кваліфікація: магістр філології, перекладач з англійської 
та іспанської мов
 Диплом: 99.11.14.3.001/r/32/2001
Доктор філософії, диплом від 4.07.2013
Інсбруцький університет
Тема дисертації: «Українські етнічні мотиви в канадській 
літературі»

57005 Панарін Андрій 
Сергійович

Асистент 0 Політологія Освіта:
Львівський державний університет імені Івана Франка, 
2011 р. 
Спеціальність – «Політологія» 
Кваліфікація –
Магістр політології
Диплом ВК № 41680969
 
Вчене звання:
Асистент кафедри політології

Науковий ступінь:
Кандидат політичних наук, диплом ДК №032542, дата 
видачі 15.12.2015, Наказ МОН України від 15.12.2015 № 
1292 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії 
Міністерства щодо присудження наукових ступенів і 
присвоєння вчених звань від 15 грудня 2015 року» 
(23.00.02) Політичні інститути та процеси.
Тема дисертації: «Політична стабільність при 
напівпрезидентських системах правління».Публікації з 
політології за останні 5 років: 1.Панарін А. Економічні 
фактори політичної стабільності / Андрій Панарін // 
Вісник Національного технічного університету України. 
Серія : Політологія. Соціологія. Право. – 2017. – Вип. №3/4 
(35/36). – С. 28–24. 
2. Панарін А.  Політичні партії в епоху «занепаду 
західного світу» ( до 100-річчя публікації «занепаду 
західного світу»  О. Шпенглера) / Андрій Панарін // 
Політичні партії і вибори: українські та світові практики: 
зб. ст. і тез за результатами наук. конф. «Політичні 
партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті 
Юрія Романовича Шведи) від 3 листопада 2018 року / 
відп. за випуск Анатолій Романюк, Віталій Литвин, Ігор 
Осадчук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – Вип. 3. – 
С. 261–268. 3. Панарін А. Вплив інституційних факторів 
на політичну стабільність у напівпрезидентських 
системах правління / А. Панарін // Філософсько-
політологічні студії. – Львів, 2015. – Вип. 7. – С. 267–277. 
4. Панарін А. 1917–2017: історичні паралелі. / Андрій 



Панарін // Політичні партії і вибори : українські та світові 
практики : зб. ст. і тез за результатами наук. конф. 
«Політичні партії і вибори : українські та світові 
практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 21 
жовтня 2017 року / відп. за випуск Анатолій Романюк, 
Віталій Литвин. – Простір-М, 2018. – Вип.2. – С. 277-288 – 
0,75 д.а.

348023 Шум`яцька 
Олександра 
Михайлівна

Доцент кафедри 
міжкультурної 
комунікації та 
перекладу

0 Теоретичні основи 
другої іноземної 
мови (німецької 
мови)

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана Франка, 
2007 р.
Спеціальність –
Мова та література (німецька). Кваліфікація – філолог. 
Викладач німецької і англійської мови та літератури. 
Диплом ВК №32888771

Науковий ступінь:
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №038935, дата 
видачі 29.09.2016, спеціальність (10.02.04) Германські 
мови.
Тема дисертації: «Мовленнєвий жанр вибачення у 
сучасній німецькій мові».

Вчене звання: 
доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу

204708 Мольдерф 
Оксана 
Євгенівна

Асистент 0 Друга іноземна мова 
(німецька мова)

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана Франка, 
2014 р. 
Спеціальність – Переклад (німецька мова). 
Кваліфікація – магістр філології, перекладач з німецької 
мови, викладач перекладу і німецької мови. Диплом ВК 
№ 47645341.

348642 Білинський 
Михайло 
Емільович

Професор кафедри 
англійської 
філології

0 Історія мови диплом з відзнакою ЛДУ ім. Івана Франка, 1981 р., 
філолог, викладач, перекладач англійської мови
• кандидат філологічних наук (10.02.04 германські 
мови), Львів 1985
• доцент, Москва 1990

74728 Цимбалістий 
Ігор Юліанович

Доцент 0 Теоретичні основи 
другої іноземної 
мови (іспанської 
мови)

У 1979-1984 р.р. навчався на факультеті іспанської мови 
Київського Державного Педагогічного Інституту 
іноземних мов (зараз Лінгвістичний університет).  З 1995 
р. – асистент кафедри французької філології ЛНУ ім. 
Івана Франка, викладач іспанської мови. Кандидат 
філологічних наук. Доцент кафедри французької 
філології.
1. Цимбалістий І.Ю. Критерії визначення категорії роду 
іспанських абревіатур у сучасній іспанській мові / І.Ю. 
Цимбалістий // Проблеми семантики слова, речення та 
тексту : зб. наук. праць / Київськ. нац. лінгв. ун-т. – К. : 
Видавничий центр КНЛУ, 2004. – Вип. 12. – С. 240–244.
2. Цимбалістий І.Ю. Фонетичні особливості іспанських 
абревіатур / І.Ю. Цимбалістий // Проблеми семантики 
слова, речення та тексту : зб. наук. праць / Київськ. нац. 
лінгв. ун-т. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2006. – Вип. 
15. – С. 313–321.
3. Цимбалістий І.Ю. Чинники лексикалізації іспанських 
абревіатур / І.Ю. Цимбалістий // Структурно-семантичні і 
когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного 
романського мовознавства : матеріали Першої 
Всеукраїнської наукової конференції романістів, 
(Чернівці, 5-6 жовтня 2006 р.). – Чернівці : В-во “Рута”, 
2006. – С. 43–45.
4. Цимбалістий І.Ю. Граматична категорія числа в 
іспанських абревіатурах / І.Ю. Цимбалістий // Науковий 
вісник Волинського державного університету ім. Лесі 
Українки : Філологічні науки. – 2007. – №4. – С. 45–49.
5. Цимбалістий І.Ю. Морфологічні ознаки іспанських 
усічених слів / І.Ю. Цимбалістий // Проблеми семантики, 
прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць / 
відп. ред. Н.М. Корбозерова. – К. : Логос, 2009. – Вип. 16. 
– С. 520–531.

     

61317 Корпан Леся 
Степанівна

Асистент 0 Друга іноземна мова 
(французька)

2008 диплом магістра філології з відзнакою 
(спеціальність: «Мова та література (французька). 
Викладач французької і англійської мов та світової 
літератури»);

2008–2014 навчання в аспірантурі (стаціонар) у 
Львівському національному університеті імені Івана 
Франка (спеціальність 10.02.05 – романські мови). Тема 
дисертаційного дослідження: «Метафоризація присудка 
в сучасній французькій мові (на матеріалі художніх 
творів ХІХ–ХХ століть)», науковий керівник – к.ф.н., доц. 
Мандзак І.А.;

157693 Чапля Ольга 
Степанівна

Доцент 0 Друга іноземна мова 
(французька)

Рішенням Спеціалізованої Вченої ради Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка 
присвоєно науковий ступінь кандидата філологічних 
наук зі спеціальності романські мови від 15 грудня 2004 
року.
– у 2011 прийнята на посаду доцента кафедри 
французької філології Львівського Національного 
університету ім. І Франка.
– у 2013 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України мені присвоєно 
вчене звання доцента.

62929 Поліщук Надія 
Юріївна

Доцент 0 Вступ до 
літературознавства

1997 р. закінчила філологічний факультет Львівського 
державного університету імені Івана Франка 
(спеціальність “Українська мова і література”); 2005 р. – 
гуманітарно-природничий факультет Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
(спеціальність “Англійська мова і література”). 1997-
2000 рр. – аспірантка кафедри світової літератури 
факультету іноземних мов Львівського національного 
університету імені Івана Франка. 2001 р. захистила 
кандидатську дисертацію на тему: “Трансформація 
міфологеми Агасвера у західноєвропейській літературі 
ХІХ-ХХ ст.”. З 2002 р. – асистент, з 2009 р. – доцент 
кафедри світової літератури.

15029 Мартинек 
Світлана 
Вадимівна

Доцент 0 Вступ до 
мовознавства

У 1981 році закінчила філологічний факультет 
Львівського державного університету імені Івана Франка 
за спеціальністю “російська мова і література”, а в 2003 
році отримала диплом викладача “англійської мови і 
літератури” Львівського національного університету 
імені Івана Франка.
У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему 
“Концептуальна організація і семантична структура 
іменників зі значенням “водний об’єкт” у свідомості 
носія російської мови” (науковий керівник – доктор 
філологічних наук, проф. Флорій Бацевич) в Інституті 
мовознавства ім. О.O. Потебні НАН України.
З 1999 – доцент кафедри російської філології, а з 2009 – 



доцент кафедри загального мовознавства Львівського 
національного університету імені Івана Франка.

66573 Голубко Віктор 
Євстафійович

Завідувач кафедри 0 Історія України У 1981—1986 рр. навчався на історичному факультеті 
Львівського університету. У 1986—1998 працював у 
Державному університеті «Львівська політехніка» на 
посаді асистента, у 1998—2000 рр. — на посаді доцента. 
У 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Участь військ Південно-Західного, 8-ї армії Румунського 
фронтів та Чорноморського флоту у революційних 
подіях в Україні (березень 1917 — березень 1918 року)». 
У 1999 році захистив докторську дисертацію на тему 
«Військове будівництво в Україні періоду Центральної 
Ради». З 2000 року — професор кафедри історичного 
краєзнавства Львівського університету. 

80002 Муць Ігор 
Романович

Доцент 0 Охорона праці кандидат хімічних наук, доцент кафедри безпеки 
життєдіяльності
У співавторстві видав навчальний посібники з грифом 
МОН України «Безпека життєдіяльності: короткий 
виклад та засоби контролю знань» (2011).
1. Muts I.R. Synthesis, structure and properties of SrAu3In3 
and EuAu3In3 — New indides with gold zig-zag chains / I.R. 
Muts, F.M. Schappacher, W. Hermes, V.I. Zaremba, R. 
Pöttgen // J. of Solid State Chem. -2007. -N180, -P.2202–
2208.
2. Muts I.R. Infinite Gold Zig-Zag Chains as Structural Motif in 
Ca3Au3In – A Ternary Ordered Variant of the Ni4B3 Type / 
I.R. Muts, V.I. Zaremba, U.Ch. Rodewald, R. Pöttgen // Z. 
Anorg. Allg. Chem.- 2008.- Vol.634,- p.56-60.
3. Hoffmann R.-D. SrNi7.90(8)In5.10(8) – a new 
superstructure in the NaZn13 family / R.-D. Hoffmann, I. 
Muts, V. Zaremba, R. Pöttgen // Z. Kristallogr.– 2009.– Vol. 
224.– P. 446-453. 
4. Muts I. The Gold-rich Indide Sr5Au13.4In8.6 / I. Muts, 
U.Ch. Rodewald, V.I. Zaremba, R. Pöttgen // Z. Naturforsch. – 
V. 66b. – 2011. – P. 1101-1106. 
5. Muts I. Ternary Indides Eu2Pd2In and Eu2Pt2In / I. Muts, 
V.I. Zaremba, R. Pöttgen // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2012. –V. 
638 (1), – P. 64-67. 
6. Muts I. SrAu4.76In1.24 with YbMo2Al4-type Structure / I. 
Muts, S.F.Matar, U.Ch. Rodewald, V.I. Zaremba, R. Pöttgen // 
Z. Naturforsch. – V. 66b. – 2011. – P. 993-999. 
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дослідженнях і перекладах Ежена Ґільвіка (історичний 
аспект проблеми) // Записки Наукового Товариства ім. Т. 
Шевченка. Праці філологічної секції. – Львів, 2009. – Т. 
CCLVII. – С. 319-330. 21. Сорабістичні студії: Україна, 
Франція, Бельгія. Навчальний посібник (гриф МОН), 
Львів, 2010.

44021 Мельник Діана 
Миколаївна

Доцент 0 Історія світової 
літератури

Літературознавець, філолог-германіст. 2005 р. закінчила 
Львівський національний університет ім. І. Франка за 
спеціальністю “Німецька мова та література”. З 2005 
року  по 2011 навчалася я в аспірантурі при кафедрі 
світової літератури Львівського національного 
університету ім. І. Франка, а у 2012 захистила 
кандидатську дисертацію на тему “Самоідентифікація 
як особистісний і філософський дискурс у пізній прозі І. 
Бахман”.  З 2015 року –доцент кафедри світової 
літератури.

168541 Рущак Олена 
Віталіївна

Асистент 0 Практика перекладу 
з першої іноземної 
мови (з англійської 
мови)

Диплом з кваліфікацією магістр філології, перекладач з 
англійської мови, викладач перекладу і англійської 
мови.
Рущак О. В. Звертання у художньому тексті: особливості 
відтворення (на матеріалі Шекспірового “Hamlet, Prince 
of Denmark” та його українського перекладу Григорія 
Кочура) / О. В. Рущак // Іноземна філологія. – 2014. – Вип. 
127 (Частина 2). – С. 170-178.
Рущак О. В. Відтворення образності звертання (на 
матеріалі поеми «Неофіти» Т. Шевченка та її 
англомовних перекладів) / О. В. Рущак // Іноземна 
філологія. – 2015. – Вип. 128. – С. 186–192.

109458 Осєчко 
Світлана 
Миколаївна

Асистент 0 Друга іноземна мова 
(іспанська мова)

1993-1998 рр. – навчання на факультеті іноземних мов 
Львівського державного університету ім. Івана Франка 
(спеціальність – іспанська філологія).
1998-1999 рр. – навчання у магістратурі історичного 
факультету.
З 2000 р. – асистент кафедри французької філології.
2000 р. – стажування в Ектремадурському університеті 
м. Касерес (Іспанія) в рамках міжнародної програми 
TEMPUS-TACIS “Новітні технології у викладанні іноземних 
мов”.
2005 р. – стажування у Літній школі для викладачів 
іспанської мови при Університеті Комплутенсе у 
Мадриді.
2015 р. – учасник X Курсів з дидактики іспанської мови 
як іноземної, організованих Посольством Іспанії в Україні 
та Асоціацією іспаністів України у Львівському 
національному університеті імені І. Франка.

103957 Наняк Юлія 
Олегівна

Асистент 0 Практика перекладу 
з першої іноземної 
мови (з англійської 
мови)

Диплом з кваліфікацією магістр філології, перекладач з 
англійської мови, викладач перекладу і англійської 
мови;
Диплом кандидата філологічних наук, за спеціальністю 
10.02.16 – перекладознавство від 23.04.2019, ДК № 



052010
157693 Чапля Ольга 

Степанівна
Доцент 0 Теоретичні основи 

другої іноземної 
мови (французька)

Рішенням Спеціалізованої Вченої ради Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка 
присвоєно науковий ступінь кандидата філологічних 
наук зі спеціальності романські мови від 15 грудня 2004 
року.
– у 2011 прийнята на посаду доцента кафедри 
французької філології Львівського Національного 
університету ім. І Франка.
– у 2013 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України мені присвоєно 
вчене звання доцента.

153603 Сафонік Лідія 
Миколаївна

Доцент 0 Філософія З технічних причин не підтягується викладач, який 
насправді веде цю дисципліну:
ID викладача: 38249
Содомора Павло Андрійович 
Професор  
Кафедра філософії 
Доктор філософських наук (історія філософії) 2016, ДД № 
006188
 кандидат філологічних наук  (перекладознавство) 2004, 
ДК № 028927
 Класична філологія (ЛДУ ім. І. Франка) 1994, ЛМ № 
009026  
PTE C1 (L 4064) 
Стаж: 25 років 
1.  Ukrainian Philosophical Thought at the Brink between 
East and West. Ukrainian Policymaker, Vol.3, DOI: 
10.29202/up/3/9
2.  Cветоній, Гай. Життєписи дванадцяти цезарів / 
переклад з латинської Павла Содомори. - Львів: 
Піраміда, 2019.
3. Language as a Way to Cognition (Plato’s “Cratylus” in 
Ukrainian Translation). Sententiae, 37(2), (2018). 159-164.

348567 Тарапацька 
Ліліана 
Михайлівна

Асистент кафедри 
Перекладознавства 
і контрастивної 
лінгвістики

0 Практика перекладу 
з першої іноземної 
мови (з англійської 
мови)

Диплом з кваліфікацією магістр філології, перекладач з 
англійської мови, викладач перекладу і англійської 
мови; (Диплом ВК № 35282905 від 30 червня 2008 року)

197713 Лев Іванна 
Володимирівна

Асистент 0 Практика перекладу 
з першої іноземної 
мови (з англійської 
мови)

Диплом з кваліфікацією магістр філології, перекладач з 
англійської мови, викладач перекладу і англійської мови

311903 Тимошук 
Світлана 
Василівна

Викладач 4. Циклова 
комісія з 

професійно-
орієнтовних 
дисциплін 

спеціальності 
Хімія

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

0703 Хімія

14 Безпека 
життєдіяльності

кандидат хімічних наук,  доцент кафедри безпеки 
життєдіяльності
У співавторстві видала:
• Яремко З.М. Охорона праці: навч. посібник / З.М. 
Яремко, С.В. Тимошук, С.В. Писаревська, О.Б. 
Стельмахович; за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2018. – 430.
Серед наукових та науково-методичних праць можна 
виділити:
1. Фірман І.В. Помилка людини серед причин 
виробничого травматизму / І.В. Фірман, С.В. Тимошук, 
В.М. Фірман // Вісник Житомирського державного 
технологічного університету. – 2018. – Вип. 84, № 2. – С. 
103-108.
2. Тимошук О. Модифікована турбідиметрична методика 
визначення неіоногенних ПАР з реактивом Несслера / О. 
Тимошук, І. Пацай, С. Тимошук, П. Ридчук // Вісник 
Львівського університету. Серія хімічна. – 2018. – Випуск 
59. Ч. 1. – С. 210–215.
3. Яремко З.М. Пов’язані однією метою / З.М. Яремко, С.В. 
Тимошук // Охорона праці. – 2017. – № 12. – С. 24-25.
4. Тимошук С.В. Мотивація у навчально-пізнавальній 
діяльності студентів: результати діагностичного 
дослідження / С.В. Тимошук, З.М. Яремко, С.В. 
Писаревська // Наукові записки Тернопільського 
національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2016. – Вип. 3. 
– С. 189-196.
5. Писаревська С.В. Деякі особливості формування 
професійної мотивації молоді / С.В. Писаревська, З.М. 
Яремко, С.В. Тимошук // Вісник Житомирського 
державного університету імені Івана Франка. – 2016. – 
Вип. 4. – С. 105-110.
6. Фірман Т.В. Статистичний аналіз пожежної ситуації у 
Львівській області / Т.В. Фірман, С.В. Тимошук, В.М. 
Фірман // Збірник наукових праць «Пожежна безпека». – 
2017. – Вип. 30. – С. 168-173.
7. Тимошук С.В. Проблеми стресу в студентів 
педагогічних спеціальностей і педагогів вищої школи / 
С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Л.Ю. Фірман // Вісник ЛДУ 
БЖД. – 2016. – Вип. 14. – С. 264-270.
8. Яремко З.М. Від ризик-орієнтованого підходу до 
забезпечення безпеки до ризик-орієнтованого мислення 
/ З.М. Яремко, С.В. Тимошук, В.М. Фірман // Пожежна та 
техногенна безпека. – 2017. – № 6. – С. 14-15.
9. Karbovnyk I. Random nanostructured metallic films for 
environmental monitoring and optical sensing: experimental 
and computational studies / I. Karbovnyk, J. Collins, I. 
Bolesta, A. Stelmashchuk, A. Kolkevych, S. Velupillai, H. 
Klym, S. Tymoshuk, O. Fedyshyn and I. Kolych // Nanoscale 
Research Letters. – 2015. – Vol. 10, № 151. – P. 848-853.
10. Тимошук С.В. Особливості формування навчальної 
мотивації студентів / С.В. Тимошук, О.І. Третяк // Вісник 
Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. – 2015. – Випуск 2(80). – С. 64-68.
11. Михайлович О.В. Соціальні хвороби, поширення та 
профілактика / О.В. Михайлович, С.В. Тимошук // 
Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та 
архітектура». – 2015. – Вип. 120 (1). – С. 126–129.

167321 Пехник Галина 
Володимирівна

Асистент 0 Перша іноземна мова 
(англійська мова)

Диплом з кваліфікацією "Філолог. Перекладач. Викладач 
англійської мови"(диплом ВК № 17076979 від 26 червня 
2001 р.).

220253 Андрейчук 
Надія Іванівна

Професор 0 Лексикологія 
англійської мови

Диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності 
10.02.04 – германські мови
Підручник: Contrastive Lexicology of English and Ukrainian 
Languages: Theory and Practice: textbook / N.I.Andreichuk, 
O.A.Babeliuk. – Kherson: Publishing House “Helvetica”, 
2019. – 236 c.
Андрейчук Н.І. Зміна значення лексичних одиниць як 
лексико-семантична універсалія / Н. І. Андрейчук // 
Інформатизація рекреаційної та туристичної діяльності: 
перспективи культурного та економічного розвитку: 
Праці другого міжнародного конгресу. – Трускавець: 
Державний науково-дослідний інститут інформаційної 
інфраструктури, 2003.
1. Nadiia Andreichuk. Tertia Comparationis in contrastive 
lexicological studies: Modern paradigmatic changes. // 
Translation and language: comparative studies. Book of 
abstaracts of the first International conference, March 27 – 
28, 2019. Київ: Логос. 2019. С.19 – 20. 



168922 Олексин Ольга 
Зеновіївна

Асистент 0 Перша іноземна мова 
(англійська мова)

Диплом з кваліфікацією філолог, викладач англійської 
мови та літератури.
Диплом кандидата філологічних наук за спеціальністю 
10.02.16 – перекладознавство, № 041865 від 27.04.2017.

348691 Демидяк 
Іванна 
Романівна

Асистент кафедри 
Перекладознавства 
і контрастивної 
лінгвістики

0 Перша іноземна мова 
(англійська мова)

Львівський національний
університет імені Івана Франка,
2005
спеціальність – Мова та література (англійська),
Кваліфікація: магістр філології,  Диплом ВК 27939093

204212 Брегман 
Світлана 
Павлівна

Асистент 0 Практика перекладу 
з першої іноземної 
мови (з англійської 
мови)

Диплом спеціаліста з відзнакою з кваліфікацією філолог, 
перекладач, викладач англійської мови (Диплом ВК № 
21247162)

74273 Кам`янець 
Анжела 
Богданівна

Доцент 0 Практика перекладу 
з першої іноземної 
мови (з англійської 
мови)

Диплом з кваліфікацією філолог, викладач англійської і 
французької мов, перекладач англійської мови;
Диплом кандидата філологічних наук, за спеціальністю 
10.02.16 – перекладознавство, № 060032 від 26.05.2010 
р.
Атестат доцента 12ДЦ № 035348 від 31.05.2013 р.
Kamyanets A. Evaluation in translation: A case study of 
Ukrainian opinion articles // Perspectives: Studies in 
Translation Theory and Practice, DOI: 
10.1080/0907676X.2019.1582681. – 2019.
1. Kamyanets A. Translating Irony in Media Texts: A 
Relevance Theory Perspective // Across Languages and 
Cultures. – 2017. – 18(2). – pp. 261-278.
2. Кам’янець А. Алюзії в публіцистичному тексті: функції 
та переклад // Іноземна філологія. Вісник КНУ ім. Т. 
Шевченка. – 2016. – 1(49). – С. 14–18.
3. Кам’янець А. Метафора в публіцистичному тексті як 
об’єкт перекладознавчого аналізу // Іноземна філологія. 
Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. – 2015. – 1(48). – С. 21-24.
4. Кам’янець А. Переклад іронії в медійному тексті крізь 
призму теорії релевантності // Мовні і концептуальні 
картини світу. – 2014. – Вип. 48. – С. 197-208.

52668 Шмігер Тарас 
Володимирович

Доцент 0 Перша іноземна мова 
(англійська мова)

Диплом спеціаліста з кваліфікацією Філолог. 
Перекладач. Викладач англійської мови;
Диплом кандидата філологічних наук за спеціальністю 
10.02.16 – перекладознавство, ДК №048898 від 8 жовтня 
2008 р.
Атестат доцента кафедри перекладознавства і 
контрастивної лінгвістики, 12 ДЦ № 029466 від 23 грудня 
2011 р.

Шмігер Т. Емоції як суспільна практика та їх переклад / 
Т.  Шмігер // Південний архів. – Херсон, 2018. – Вип. 72, т. 
2. – С. 120-123.
Shmiher T. Stories behind Words of Emotions: Ways to 
Assess the 1076 Kyivan Literary Monument in Contemporary 
Ukrainian and English Translations / T. Shmiher // Annales 
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N: Educatio 
nova. – Lublin, 2018. – Vol. 3. – P. 175-194.
Шмігер Т. Підручник української мови для англомовних з 
1950-х рр. / Т. Шмігер, Л. Джарбо // Теорія і практика 
викладання української мови як іноземної. – Львів, 2013. 
– Вип. 8. – С. 374-378.
Шмігер Т.  Погляди Роналда Ленекера на когнітивну 
семантику як модель перекладознавчого аналізу 
(«Слово некоего калугера о чьтьи книг» в сучасних 
українсько- та англомовних перекладах) / Т. Шмігер // 
East European Journal of Psycholinguistics. – 2016. – Vol. 3, 
no. 1. – P. 102-117. – 
http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.60197

154194 Бриська 
Орислава 
Ярославівна

Асистент 0 Перша іноземна мова 
(англійська мова)

Диплом з кваліфікацією магістр філології, перекладач з 
англійської мови, викладач перекладу і англійської 
мови;
Диплом кандидата філологічних наук, за спеціальністю 
10.02.16 – перекладознавство, № 047 754 від 05.07.2018

308410 Дзера Оксана 
Василівна

Завідувач кафедри 0 Теорія перекладу Диплом з кваліфікацією викладач англійської мови та 
літератури, перекладач;
Диплом доктора філологічних наук, за спеціальністю 
10.02.16 – перекладознавство, № ДД 008 332 від 
05.04.2019;
Атестат доцента кафедри перекладознавства і 
контрастивної лінгвістики, № 009109 від 21.10.2004

Соціокультурні та лінгвокогнітивні виміри біблійного 
інтертексту в просторі сучасного перекладознавства. 
Дис … доктора філол. наук. Спеціальність 10.02.16 – 
перекладознавство. Львів, 2019. 567 с.

Статті:

1. 1. Жанри художнього перекладу. Записки 
перекладацької майстерні. Львів: Вид-во Львів. нац. ун-
ту імені І. Франка, 2001. С. 18–38.
2. Методи перекладу поетичних уривків із „Аліси в Країні 
Чудес”: орієнтація на цільового читача. Іноземна 
філологія. Львів: Вид-во Львів. нац. ун-ту імені І. Франка, 
2007. Вип. 119. С. 111–118.
2. 3. Шекспіріана Григорія Кочура. Творчість Григорія 
Кочура у контексті української культури другої 
половини ХХІ віку: до 100-річчя від дня народження 
Майстра: матеріали IV Міжнар. наук. конф. (м. Львів, 15–
17 листоп. 2007 р.). Львів: Вид-во Львів. нац. ун-ту імені 
І. Франка, 2009.
С. 247–256. 
3. 4. Становлення перекладознавчого аналізу на теренах 
Західної України (від Івана Франка до Михайла 
Рудницького). Вісник Львівського університету. Серія 
філологічна. Франкознавство. Львів: Вид-во Львів. нац. 
ун-ту імені І. Франка, 2013. Вип. 58. С. 232–240. 
4. 5. Conciseness of Ukrainian, Russian and English: 
Application to Translation Studies. 2019 XIth International 
Scientific and Practical Conference on Electronics and 
Information Technologies (ELIT). IEEE, 11 November 2019 
(co-authors - O. Kushnir, L. Kushnir)
5. 6. Англо-українська біблійна фразеографія: 
перекладознавчий аспект. Закарпатські філологічні 
студії. Ужгород: Вид. дім “Гельветика”, 2018. Вип. 3. Т. 
2. С. 131–138.

151829 Заячківська 
Надія 
Михайлівна

Доцент 0 Педагогіка Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – професійна 
педагогіка
Загальна кількість публікацій – 86, з них: 2 колективні 
монографії, 1 стаття в журналі наукометричної бази Web 
of Science.
1. Надія Заячківська. Дитина як центральна постать 



педагогічного процесу в педагогічній спадщині Софії 
Русової (1856-1940). Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i 
praktytki pedagogicznej na przestrzeni XIX – XX wieku. – T. 3 
: Dziecko w teorii i praktyce pedagogicznej [Za red. A. 
Haratyk, I. Myshchyshyn]. – Wrocław : Wrocławskie W-wo 
Oświatowe, 2014. – 287 s. – S. 13-26.
22. Заячківська Н.М. Студентське волонтерство в 
соціально-опікунській діяльності. Розвиток української 
та польської освіти та педагогічної думки (XIX – XXI ст.). 
Т. 4. Теорія і практика опікунської педагогіки в Україні та 
Польщі (XIX – XXI ст.) : Зб. наук. пр.  [За ред. Дмитра 
Герцюка і Ірини Мищишин]. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. – С. 341-349.
3. Nadia Zajaczkiwska. Miejsce przedmiotów fakultatywnych 
w systemie dyscyplin pedagogicznych uniwersytetu 
klasycznego Rocznik polsko-ukraiński. T. XVI; pod redakcją 
Kazimierza Rędzińskiego i Dmitra Herciuka. – Częstochowa-
Lwów: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie, 2014. – S. 123-131. 
4. Zayachkivska N. The role of Sofia Rusova’s pedagogical 
ideas in the Ukraine’s integration with Europe The old and 
thinking about Education : Studia i monografie [Editors: 
Ryszard Kucha and  Sławomir Cudak], Lodz : Wyd-wo 
Społecznej Academii Nauk. – 2013. – № 42. – P. 403 – 433.
45. Заячківська Н.М. Андрей Шептицький – вихователь 
та опікун української молоді //  Андрей Шептицький : 
наук. праці  /упоряд. і наук. ред. Д. Герцюк, П. 
Сікорський. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – 328 с. (Серія: 
Видатні українські педагоги, вип. 7). – С. 150 – 158.
56. Надія Заячківська, Наталія Яремчук. Михайло 
Галущинський як теоретик і організатор освіти дорослих 
у Галичині (20-ті роки XX ст.) Rozwój polskiej i ukraińskiej 
teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX-XXI wieku 
t.5, ; pod redakcją Anna Haratyk i Nadiya Zayachkivska. – 
Wrocław: Oficyna wydawnicza ATUT – Wrocławskie 
Wydawnictwo Oświatowe, 2015. – S. 73-87.
67. Nadia Zajaczkiwska. Міжкультурна освіта як виклик 
для сучасної освіти України Rocznik polsko-ukraiński. T. 
XVII; pod redakcją Kazimierza Rędzińskiego i Dmitra 
Herciuka. – Częstochowa-Lwów: Wydawnictwo im. 
Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w 
Częstochowie, 2015. – S. 293-305.
78. Надія Заячківська, Ірина Турчин. Формування 
науково-педагогічного світогляду Пауло Фрейре. Вісник 
Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 30. 
Львів. 2016.  С. 232-240. 
9. Nadiya Zayachkivska. Andrey Sheptytsky – an Educator 
and a Caretacer of the Ukrainian Youth // Czech-polish 
historical and pedagogical journal. Journal of the Faculty of 
Education of Masaryk University Brno. Volume 8/2016/1. P. 
99-108.

10. Nadiya Zayachkivska, Iryna Turchyn. Political and 
Pedagogical Activity of Paolo Freire (1921-1997) / Nadiya 
Zayachkivska, IrynaTurchyn // Educationalists versus 
Politicians – Who Should Integrate Europe for Wellbeing of all 
Inhabitants/editors / Ryszard Kucha, HenrykCudak. Łodź: 
Spoleczna Akademia Nauk, Studia i Monografia №73. Łodź – 
Warshawa, 2017. – S. 249-269.

Участь у конференціях з доповідями за спеціальністю 
педагогіка: 2015 – 3,, 2016- 3, 2017 – 1, 2018 – 3, 2019 - 4.

103957 Наняк Юлія 
Олегівна

Асистент 0 Перша іноземна мова 
(англійська мова)

Диплом з кваліфікацією магістр філології, перекладач з 
англійської мови, викладач перекладу і англійської 
мови;
Диплом кандидата філологічних наук, за спеціальністю 
10.02.16 – перекладознавство від 23.04.2019, ДК № 
052010

63296 Васьків Андрій 
Юліанович

Доцент 0 Історія української 
культури

Дисертація на тему
«Греко-католицька церква в духовному житті українців 
Східної Галичини (1919-1939 рр.)»

Інститут народознавства НАН України:підвищення 
кваліфікації (8.04. – 8.05. 2019
Звіт про підвищення кваліфікації (затв. на засіданні 
кафедри теорії та історії культури, протокол №10 від 
21.05.2019)

Васьків А. Екуменізм як методологічне підґрунтя 
православно-католицьких відносин в незалежній Україні 
// Quo vadis humanitas? Ksęga Jubileuszowa dedukowana 
ks. prof. Jackowi Pawlikowi SVD, Z okazji 65 rocznicy 
urodzin. – Wydawnictwo VERBINUM, Warszawa – Lwów – 
Kijów, 2017. –С.33-40. (у співавт.)
Українська греко-католицька церква// Релігієзнавство: 
навч. посібник / Наук. редактор Д.В. Брильов. – К. «Дух і 
літера», 2015. –С.247-265. (у співавт.) (під грифом МОНу) 
(1,5 д.а)

128138 Ковальська 
Анастасія 
Юріївна

Асистент 0 Перша іноземна мова 
(англійська мова)

Диплом з кваліфікацією магістр філології, викладач 
англійської і німецької мов та світової літератури 
Диплом М15 №044218

56802 Савчин 
Валентина 
Романівна

Доцент 0 Основи 
лексикографії

Диплом з кваліфікацією  вчитель української мови і 
літератури та англійської мови
КЛ 901348;
Диплом кандидата філологічних наук за спеціальністю 
10.02.16. -  «Перекладознавство»   ДК №038886 від 
18.01.2007 р. 
Атестат доцента кафедри перекладознавства і 
контрастивної лінгвістики 12ДЦ № 027201 від 
20.01.2011.
Savchyn V. “Dictionary in the Totalitarian Society: Ukrainian 
Lexicography in the 20th c.” In Contents, Use, Usability: 
Dictionaries from the Perspective of a Translator and a 
Language Teacher, edited by Dorota Osuchowska and 
Lucyna Harmon. – Berlin: Peter Lang, 2019. – P. 119-136.
Об’єднаний літературний і мовознавчий семінар у 
Стокгольмському університеті, Швеція (29 січня 2020 р.). 
Доповідь: “Power and Dictionary: The case of Soviet 
Ukraine” 

142418 Ситар Руслана 
Андріївна

Доцент 0 Вступ до 
спеціальності

Диплом з кваліфікацією: філолог. Викладач англійської 
мови та літератури. Перекладач. (ЛК ВЕ № 000216)
Диплом кандидата філологічних наук,
за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство від 
10.05.2007 р., ДК № 040813.
Ситар Р.А. Множинність перекладів як варіантність 
відтворення жанрово-стилістичних особливостей часово-
віддаленого першотвору  // Науковий вісник 
Чернівецького університету імені Ю. Федьковича. Серія 
Германська філологія. – 2015. - Вип. 692-693. – С.227 – 
230. 
Ситар Р.А. Ірина Петрова: художній переклад «Слова о 
полку Ігоревім» як результат наукового дослідження // 
Науковий вісник Східноєвропейського національного 



університету ім. Лесі Українки «Філологічні науки», 2016. 
– Вип. 331. – С. 231–235.
Ситар Р.А. Реалія як перекладознавча категорія (на 
матеріалі ліро-епічної поеми “Слово о полку Ігоревім” та 
її англомовних перекладів) / Р.А. Ситар // Іноземна 
філологія. – Львів, 2012. – Вип. 124. – С. 170-176 
Ситар Р.А. Заголовок епічної поеми „Слово о полку 
Ігоревім” як перекладацька проблема (на матеріалі 
англомовних перекладів) // “Studia Germanica et 
Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. 
Методика викладання”. – 2014. – Том. 9, № 7 (32). – С. 
193-205
Ситар Р.А. Жанрові особливості епічних поем 
Середньовіччя: проблеми перекладу (на матеріалі поеми 
“Слово о полку Ігоревім”) / Р. Ситар // Іноземна філологія 
: Укр. наук. зб. – Львів, 2014. – Вип. 127 (Част. 2). – С. 
231–239.

173770 Грабовецька 
Ольга Сергіївна

Доцент 0 Стилістика 
англійської мови

Диплом з кваліфікацією філолог, викладач англійської 
мови, переклалач.
Диплом кандидата філологічних наук, за спеціальністю 
10.02.16 – перекладознавство (ДК № 021851 від 
14.01.2004 р.)
1. Практикум з лінгвостилістичного та 
перекладознавчого аналізу (на матеріалі п’єси Оскара 
Вайлда „The Importance of Being Earnest” та її 
українського перекладу): навч. посіб. для студентів 
перекладацьких відділів факультетів іноземних мов/ О. 
Грабовецька. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 144 с.
2. Відтворення контекстуальної семантики 
фразеологізмів Шевченкової повісті “Художник” в 
англомовних перекладах / О. Грабовецька // Іноземна 
філологія : Укр. наук. зб. – Львів, 2014. – Вип. 127 (Част. 
2). – С. 207–213.

173770 Грабовецька 
Ольга Сергіївна

Доцент 0 Теорія перекладу Диплом з кваліфікацією філолог, викладач англійської 
мови, переклалач.
Диплом кандидата філологічних наук, за спеціальністю 
10.02.16 – перекладознавство (ДК № 021851 від 
14.01.2004 р.)
1. Реконструкція концепту «непокора» із Прологу до 
поеми Івана Франка «Мойсей» в англомовних 
перекладах/ О. Грабовецька // Іноземна філологія : Укр. 
наук. зб. – Львів, 2017. – Вип. 130. – С. 77–89.

56802 Савчин 
Валентина 
Романівна

Доцент 0 Перша іноземна мова 
(англійська мова)

Диплом з кваліфікацією  вчитель української мови і 
літератури та англійської мови
КЛ 901348;
Диплом кандидата філологічних наук за спеціальністю 
10.02.16. -  «Перекладознавство»   ДК №038886 від 
18.01.2007 р. 
Атестат доцента кафедри перекладознавства і 
контрастивної лінгвістики 12ДЦ № 027201 від 
20.01.2011.

348746 Діжак Оксана 
Сергіївна

Асистент кафедри 
Перекладознавства 
і контрастивної 
лінгвістики

0 Практика перекладу 
з першої іноземної 
мови (з англійської 
мови)

Диплом з кваліфікацією філолог, викладач англійської 
мови  та літератури.
Відтворення мовних засобів реалізації гумору Ч. 
Діккенса у перекладі (на матеріалі роману Ч. Діккенса 
«The Pickwick Papers» і його українського перекладу М. 
Іванова) / О. С. Діжак // Наукові записки. Серія : 
Філологічні науки (мовознавство).  – Кіровоград : РВВ 
КДПУ ім.. В. Винниченка, 2013. –  Випуск 116. – С. 292–
296. 2. Ч. Діккенс в оцінці українських письменників / 
О.С. Семеніхіна // Науковий вісник Волинського 
національного університету імені Лесі Українки. 
Філологічні науки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 315–318. 3. 
До проблеми поняття «рецепція» в перекладознавстві / 
О.С. Семеніхіна // Науковий вісник Волинського 
національного університету імені Лесі Українки. 
Філологічні науки. – Луцьк, 2009. – № 6. – С. 462–465. 4. 
“Різдвяна пісня в прозі” : два переклади – два століття / 
О.С. Семеніхіна // Філологічні студії. – Луцьк, 2007. – № 1-
2. – С. 48–55. 5. Гра слів як проблема перекладу (на 
матеріалі творів Чарлза Діккенса «The Adventures of 
Oliver Twist» і «Hard Times» та їх перекладів українською 
мовою) / О.С. Семеніхіна // Іноземна філологія. 
Український науковий збірник. –  2005. – Вип. 115. – С. 
181–188. 

Участь у конференціях з доповідями за спеціальністю 
переклад.

142418 Ситар Руслана 
Андріївна

Доцент 0 Практика перекладу 
з першої іноземної 
мови (з англійської 
мови)

Диплом з кваліфікацією: філолог. Викладач англійської 
мови та літератури. Перекладач. (ЛК ВЕ № 000216)
Диплом кандидата філологічних наук,
за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство від 
10.05.2007 р., ДК № 040813.

348746 Діжак Оксана 
Сергіївна

Асистент кафедри 
Перекладознавства 
і контрастивної 
лінгвістики

0 Перша іноземна мова 
(англійська мова)

Диплом з кваліфікацією філолог, викладач англійської 
мови  та літератури. Кваліфікація: філолог, викладач 
англійської мови  та літератури (Диплом з відзнакою КЕ 
№ 901621)

1385 Галас Анна 
Сергіївна

Асистент 0 Перша іноземна мова 
(англійська мова)

Диплом з кваліфікацією філолог, перекладач з 
англійської мови, викладач англійської мови; 
Кваліфікація – філолог, перекладач, викладач 
англійської мови.
Диплом № 21247164

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання
:

Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Вступ до мовознавства

ЗК2 Здатність бути критичним і 
самокритичним.
ЗК3 Здатність до пошуку, опрацювання 
та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК4 Уміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми.
ЗК6 Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.
ЗК7 Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій.
ЗК8 Здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації.
ЗК9 Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 

Словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо); практичний метод 
(практичні заняття); робота з 
навчально-методичною літературою; 
самостійна робота.

екзамен



діяльності).
ЗК10 Здатність проведення досліджень 
на належному рівні.
ЗК11 Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості.
ЗК12 Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій.
ЗК13 Здатність працювати в команді (в 
т.ч. проектно-орієнтованій), включно з 
уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації. 
ЗК14 Здатність використовувати 
онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку. 
ФК7 Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія.
ФК8 Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату.
ФК12 Мовна компетентність: розуміння 
граматичних, лексичних та 
ідіоматичних структур, а також 
графічних і типографічних позначень 
однією мовою та вміння передати їх 
іншою мовою.
ФК13 Міжкультурна компетентність: 
вміння визначити і розуміти стиль, 
жанр, алюзії, стереотипи та інші 
культурні й лінгвістичні особливості 
тексту однією мовою та розуміння 
стратегій і знання інструментарію 
відтворення таких особливостей в іншій 
культурі.

Історія української культури

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.
ЗК6 Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.
ЗК7 Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій.
ЗК8 Здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації.
ЗК9 Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності).
ЗК10 Здатність проведення досліджень 
на належному рівні.
ЗК11 Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості.
ЗК12 Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій.
ЗК13 Здатність працювати в команді (в 
т.ч. проектно-орієнтованій), включно з 
уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації. 
ЗК14 Здатність використовувати 
онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку. 
ФК7 Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія.
ФК8 Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату.

Словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо); практичний метод 
(практичні заняття); наочний метод; 
робота з навчально-методичною 
літературою; самостійна робота.

екзамен

Практика перекладу з першої іноземної мови (з англійської мови)

ЗК 1. Здатність спілкуватися 
державною мовою як усно, так і 
письмово.
 ЗК 2. Здатність бути критичним і 
самокритичним.
 ЗК 3. Здатність до пошуку, 
опрацювання та аналізу інформації з 
різних джерел.
 ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми.
 ЗК 5. Цінування та повага 
різноманітності та мультикультурності.
 ЗК 6. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.
  ЗК 7. Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій.
 ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в 
новій ситуації.
 ЗК 9. Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності).
 ЗК 10. Здатність проведення 
досліджень на належному рівні.
 ЗК 11. Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості.
 ЗК 12. Здатність дотримуватися 

словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
практичний  метод  (лабораторні  та  
практичні  заняття,  розрахункові, 
графічні роботи тощо);
наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, рецензування, 
складання реферату);
відеометод  у  сполученні  з  новітніми  
інформаційними  технологіями  та 
комп'ютерними  засобами  навчання  
(дистанційні,  мультимедійні,  веб-
орієнтовані тощо);
самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

залік, екзамени



зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій.
 ЗК 13. Здатність працювати в команді 
(в т.ч. проектно-орієнтованій), включно 
з уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації.
 ЗК 14. Здатність використовувати 
онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку.
 ФК 1. Здатність вільно орієнтуватися в 
різних напрямах і школах 
перекладознавства.
 ФК 2. Здатність розуміти еволюційний 
шлях розвитку українського і світового 
перекладознавства.
 ФК 3. Здатність до критичного 
осмислення історичних надбань та 
новітніх досягнень філологічної науки.
 ФК 5. Здатність професійно 
застосовувати поглиблені знання з 
перекладознавства та контрастивної 
лінгвістики.
 ФК 6. Здатність вільно користуватися 
перекладознавчою термінологією.
 ФК 7. Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія
 ФК 8. Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату.
 ФК 9. Здатність планувати, 
організовувати, здійснювати і 
презентувати прикладне дослідження в 
галузі перекладознавства.
 ФК 10. Компетентність з надання 
перекладацьких послуг: знання вимог 
галузі та посадових обов’язків; вміння: 
планувати час і роботу; контролювати 
стрес; дотримуватись інструкцій та 
термінів виконання; працювати в 
команді; визначати етапи перекладу; 
редагувати переклад; визначати й 
контролювати стандарти якості.
 ФК 12. Мовна компетентність: 
розуміння граматичних, лексичних та 
ідіоматичних структур, а також 
графічних і типографічних позначень 
однією мовою та вміння передати їх 
іншою мовою.
 ФК 13. Міжкультурна компетентність: 
вміння визначити і розуміти стиль, 
жанр, алюзії, стереотипи та інші 
культурні й лінгвістичні особливості 
тексту однією мовою та розуміння 
стратегій і знання інструментарію 
відтворення таких особливостей в іншій 
культурі.
 ФК 14. Аналітична компетентність: 
вміння знайти, оцінити й обробити 
інформацію відповідно до завдання, 
знання інструментарію для пошуку 
інформації.
 ФК 15. Тематична компетентність: 
вміння знаходити інформацію 
відповідно до тематики тексту й 
засвоєння спеціалізованих знань у 
відповідних сферах.  
 ФК 16. Технологічна компетентність: 
вміння ефективно та швидко 
інтегрувати програмне забезпечення на 
різних етапах процесу перекладу; 
знання та вміння опановувати 
технології, необхідні для роботи у 
різних сферах перекладу (текстовий 
переклад, локалізація, мультимедійний 
переклад, машинний переклад тощо) 
та викладання мов.

Теоретичні основи другої іноземної мови (іспанської мови)

ЗК 2. Здатність бути критичним і 
самокритичним.
 ЗК 3. Здатність до пошуку, 
опрацювання та аналізу інформації з 
різних джерел.
 ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми.
 ЗК 6. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.
 ЗК 7. Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій.
 ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в 
новій ситуації.
 ЗК 9. Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності).
 ЗК 10. Здатність проведення 
досліджень на належному рівні.
 ЗК 11. Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості.
 ЗК 12. Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій.
 ЗК 13. Здатність працювати в команді 
(в т.ч. проектно-орієнтованій), включно 
з уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації.
 ЗК 14. Здатність використовувати 
онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку.
 ФК 3. Здатність до критичного 
осмислення історичних надбань та 
новітніх досягнень філологічної науки.
 ФК 7. Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 

словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
практичний  метод  (лабораторні  та  
практичні  заняття,  розрахункові, 
графічні роботи тощо);
наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, рецензування, 
складання реферату);
відеометод  у  сполученні  з  новітніми  
інформаційними  технологіями  та 
комп'ютерними  засобами  навчання  
(дистанційні,  мультимедійні,  веб-
орієнтовані тощо);
самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань

залік



дикція, нормативна орфоепія
 ФК 8. Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату.
 ФК 12. Мовна компетентність: 
розуміння граматичних, лексичних та 
ідіоматичних структур, а також 
графічних і типографічних позначень 
однією мовою та вміння передати їх 
іншою мовою.
 ФК 14. Аналітична компетентність: 
вміння знайти, оцінити й обробити 
інформацію відповідно до завдання, 
знання інструментарію для пошуку 
інформації.
 ФК 15. Тематична компетентність: 
вміння знаходити інформацію 
відповідно до тематики тексту й 
засвоєння спеціалізованих знань у 
відповідних сферах.  

Друга іноземна мова (іспанська мова)

 ЗК 2. Здатність бути критичним і 
самокритичним.
 ЗК 3. Здатність до пошуку, 
опрацювання та аналізу інформації з 
різних джерел.
 ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми.
 ЗК 5. Цінування та повага 
різноманітності та мультикультурності.
 ЗК 6. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.
 ЗК 7. Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій.
 ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в 
новій ситуації.
 ЗК 9. Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності).
 ЗК 10. Здатність проведення 
досліджень на належному рівні.
 ЗК 11. Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості.
 ЗК 12. Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій.
 ЗК 13. Здатність працювати в команді 
(в т.ч. проектно-орієнтованій), включно 
з уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації.
 ЗК 14. Здатність використовувати 
онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку.
 ФК 3. Здатність до критичного 
осмислення історичних надбань та 
новітніх досягнень філологічної науки.
 ФК 7. Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія
 ФК 8. Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату.
 ФК 12. Мовна компетентність: 
розуміння граматичних, лексичних та 
ідіоматичних структур, а також 
графічних і типографічних позначень 
однією мовою та вміння передати їх 
іншою мовою.
 ФК 14. Аналітична компетентність: 
вміння знайти, оцінити й обробити 
інформацію відповідно до завдання, 
знання інструментарію для пошуку 
інформації.
 ФК 15. Тематична компетентність: 
вміння знаходити інформацію 
відповідно до тематики тексту й 
засвоєння спеціалізованих знань у 
відповідних сферах.  

словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
практичний  метод  (лабораторні  та  
практичні  заняття,  розрахункові, 
графічні роботи тощо);
наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, рецензування, 
складання реферату);
відеометод  у  сполученні  з  новітніми  
інформаційними  технологіями  та 
комп'ютерними  засобами  навчання  
(дистанційні,  мультимедійні,  веб-
орієнтовані тощо);
самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань

залік, екзамени

Латинська мова

ЗК 2. Здатність бути критичним і 
самокритичним.
 ЗК 3. Здатність до пошуку, 
опрацювання та аналізу інформації з 
різних джерел.
 ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми.
 ЗК 5. Цінування та повага 
різноманітності та мультикультурності.
 ЗК 6. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.
 ЗК 7. Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій.
 ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в 
новій ситуації.
 ЗК 9. Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності).
 ЗК 10. Здатність проведення 
досліджень на належному рівні.
 ЗК 11. Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості.
 ЗК 12. Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій.
 ЗК 13. Здатність працювати в команді 

словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
практичний  метод  (лабораторні  та  
практичні  заняття,  розрахункові, 
графічні роботи тощо);
наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, рецензування, 
складання реферату);
відеометод  у  сполученні  з  новітніми  
інформаційними  технологіями  та 
комп'ютерними  засобами  навчання  
(дистанційні,  мультимедійні,  веб-
орієнтовані тощо);
самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань

залік, екзамен



(в т.ч. проектно-орієнтованій), включно 
з уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації.
 ЗК 14. Здатність використовувати 
онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку.
 ФК 3. Здатність до критичного 
осмислення історичних надбань та 
новітніх досягнень філологічної науки.
 ФК 7. Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія
 ФК 8. Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату.
 ФК 12. Мовна компетентність: 
розуміння граматичних, лексичних та 
ідіоматичних структур, а також 
графічних і типографічних позначень 
однією мовою та вміння передати їх 
іншою мовою.
 ФК 14. Аналітична компетентність: 
вміння знайти, оцінити й обробити 
інформацію відповідно до завдання, 
знання інструментарію для пошуку 
інформації.
 ФК 15. Тематична компетентність: 
вміння знаходити інформацію 
відповідно до тематики тексту й 
засвоєння спеціалізованих знань у 
відповідних сферах.  

Вступ до літературознавства

ЗК2 Здатність бути критичним і 
самокритичним.
ЗК3 Здатність до пошуку, опрацювання 
та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК4 Уміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми.
ЗК6 Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.
ЗК7 Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій.
ЗК8 Здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації.
ЗК9 Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності).
ЗК10 Здатність проведення досліджень 
на належному рівні.
ЗК11 Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості.
ЗК12 Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій.
ЗК13 Здатність працювати в команді (в 
т.ч. проектно-орієнтованій), включно з 
уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації. 
ЗК14 Здатність використовувати 
онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку. 
ФК3 Здатність до критичного 
осмислення історичних надбань та 
новітніх досягнень філологічної науки.
ФК7 Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія.
ФК8 Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату.
ФК12 Мовна компетентність: розуміння 
граматичних, лексичних та 
ідіоматичних структур, а також 
графічних і типографічних позначень 
однією мовою та вміння передати їх 
іншою мовою.
ФК13 Міжкультурна компетентність: 
вміння визначити і розуміти стиль, 
жанр, алюзії, стереотипи та інші 
культурні й лінгвістичні особливості 
тексту однією мовою та розуміння 
стратегій і знання інструментарію 
відтворення таких особливостей в іншій 
культурі.

Словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо); практичний метод 
(практичні заняття); робота з 
навчально-методичною літературою; 
самостійна робота.

екзамен

Методика навчання іноземної мови

ЗК 1. Здатність спілкуватися 
державною мовою як усно, так і 
письмово.
 ЗК 2. Здатність бути критичним і 
самокритичним.
 ЗК 3. Здатність до пошуку, 
опрацювання та аналізу інформації з 
різних джерел.
 ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми.
 ЗК 5.   Цінування та повага 
різноманітності та мультикультурності.
 ЗК 6. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.
 ЗК 7. Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій.
 ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в 
новій ситуації.
 ЗК 9. Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 

словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
практичний  метод  (лабораторні  та  
практичні  заняття,  розрахункові, 
графічні роботи тощо);
наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, рецензування, 
складання реферату);
відеометод  у  сполученні  з  новітніми  
інформаційними  технологіями  та 
комп'ютерними  засобами  навчання  
(дистанційні,  мультимедійні,  веб-
орієнтовані тощо);
самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань

екзамен



діяльності).
 ЗК 10. Здатність проведення 
досліджень на належному рівні.
 ЗК 11. Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості.
 ЗК 12. Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій.
 ЗК 13. Здатність працювати в команді 
(в т.ч. проектно-орієнтованій), включно 
з уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації.
 ЗК 14. Здатність використовувати 
онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку.
 ФК 3. Здатність до критичного 
осмислення історичних надбань та 
новітніх досягнень філологічної науки.
 ФК 7. Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія
 ФК 8. Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату.
 ФК 11. Компетентність при викладанні 
іноземних мов з використанням 
сучасних методик та інформаційних 
технологій.
 ФК 12. Мовна компетентність: 
розуміння граматичних, лексичних та 
ідіоматичних структур, а також 
графічних і типографічних позначень 
однією мовою та вміння передати їх 
іншою мовою.
 ФК 14. Аналітична компетентність: 
вміння знайти, оцінити й обробити 
інформацію відповідно до завдання, 
знання інструментарію для пошуку 
інформації.
 ФК 15. Тематична компетентність: 
вміння знаходити інформацію 
відповідно до тематики тексту й 
засвоєння спеціалізованих знань у 
відповідних сферах.  

Історія України

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.
ЗК6 Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.
ЗК7 Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій.
ЗК8 Здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації.
ЗК9 Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності).
ЗК10 Здатність проведення досліджень 
на належному рівні.
ЗК11 Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості.
ЗК12 Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій.
ЗК13 Здатність працювати в команді (в 
т.ч. проектно-орієнтованій), включно з 
уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації. 
ЗК14 Здатність використовувати 
онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку. 
ФК7 Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія.
ФК8 Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату.

Словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо); практичний метод 
(практичні заняття); наочний метод; 
робота з навчально-методичною 
літературою; самостійна робота.

екзамен

Історія світової літератури

ЗК2 Здатність бути критичним і 
самокритичним
ЗК3 Здатність до пошуку, опрацювання 
та аналізу інформації з різних джерел
ЗК4 Уміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми
ЗК6 Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу
ЗК7 Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій
ЗК8 Здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації
ЗК9 Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності)
ЗК10 Здатність проведення досліджень 
на належному рівні
ЗК11 Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 

словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо)
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, рецензування, 
складання реферату)
відеометод  у  сполученні  з  новітніми  
інформаційними  технологіями  та 
комп'ютерними  засобами  навчання  
(дистанційні,  мультимедійні,  веб-
орієнтовані тощо)

заліки, екзамени



стресостійкості
ЗК12 Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій
ЗК13 Здатність працювати в команді (в 
т.ч. проектно-орієнтованій), включно з 
уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації
ЗК14 Здатність використовувати 
онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку
ФК3 Здатність до критичного 
осмислення історичних надбань та 
новітніх досягнень філологічної науки
ФК7 Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія
ФК8 Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату
ФК14 Аналітична компетентність: 
вміння знайти, оцінити й обробити 
інформацію відповідно до завдання, 
знання інструментарію для пошуку 
інформації
ФК15 Тематична компетентність: 
вміння знаходити інформацію 
відповідно до тематики тексту й 
засвоєння спеціалізованих знань у 
відповідних сферах

Історія мови

ЗК2 Здатність бути критичним і 
самокритичним
ЗК3 Здатність до пошуку, опрацювання 
та аналізу інформації з різних джерел
ЗК4 Уміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми
ЗК6 Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу
ЗК7 Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій
ЗК8 Здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації
ЗК9 Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності)
ЗК10 Здатність проведення досліджень 
на належному рівні
ЗК11 Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості
ЗК12 Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій
ЗК13 Здатність працювати в команді (в 
т.ч. проектно-орієнтованій), включно з 
уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації
ЗК14 Здатність використовувати 
онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку
ФК1 Здатність вільно орієнтуватися в 
різних напрямах і школах 
перекладознавства
ФК2 Здатність розуміти еволюційний 
шлях розвитку українського і світового 
перекладознавства
ФК3 Здатність до критичного 
осмислення історичних надбань та 
новітніх досягнень філологічної науки
ФК7 Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія
ФК8 Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату
ФК12 Мовна компетентність: розуміння 
граматичних, лексичних та 
ідіоматичних структур, а також 
графічних і типографічних позначень 
однією мовою та вміння передати їх 
іншою мовою
ФК13 Міжкультурна компетентність: 
вміння визначити і розуміти стиль, 
жанр, алюзії, стереотипи та інші 
культурні й лінгвістичні особливості 
тексту однією мовою та розуміння 
стратегій і знання інструментарію 
відтворення таких особливостей в іншій 
культурі
ФК14 Аналітична компетентність: 
вміння знайти, оцінити й обробити 
інформацію відповідно до завдання, 
знання інструментарію для пошуку 
інформації
ФК15 Тематична компетентність: 
вміння знаходити інформацію 
відповідно до тематики тексту й 
засвоєння спеціалізованих знань у 
відповідних сферах

словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо)
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, рецензування, 
складання реферату)
відеометод  у  сполученні  з  новітніми  
інформаційними  технологіями  та 
комп'ютерними  засобами  навчання  
(дистанційні,  мультимедійні,  веб-
орієнтовані тощо)

екзамен

Філософія

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 

Словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо); практичний метод 
(практичні заняття); робота з 
навчально-методичною літературою; 
самостійна робота.

екзамен



вирішувати проблеми.
ЗК6 Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.
ЗК7 Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій.
ЗК8 Здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації.
ЗК9 Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності).
ЗК10 Здатність проведення досліджень 
на належному рівні.
ЗК11 Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості.
ЗК12 Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій.
ЗК13 Здатність працювати в команді (в 
т.ч. проектно-орієнтованій), включно з 
уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації. 
ЗК14 Здатність використовувати 
онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку. 
ФК7 Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія.
ФК8 Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату.

Основи лексикографії

ЗК 2. Здатність бути критичним і 
самокритичним.
 ЗК 3. Здатність до пошуку, 
опрацювання та аналізу інформації з 
різних джерел.
 ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми.
 ЗК 6. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.
 ЗК 7. Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій.
 ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в 
новій ситуації.
 ЗК 9. Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності).
 ЗК 10. Здатність проведення 
досліджень на належному рівні.
 ЗК 11. Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості.
 ЗК 12. Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій.
 ЗК 13. Здатність працювати в команді 
(в т.ч. проектно-орієнтованій), включно 
з уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації.
 ЗК 14. Здатність використовувати 
онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку.
 ФК 3. Здатність до критичного 
осмислення історичних надбань та 
новітніх досягнень філологічної науки.
 ФК 7. Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія
 ФК 8. Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату.
 ФК 12. Мовна компетентність: 
розуміння граматичних, лексичних та 
ідіоматичних структур, а також 
графічних і типографічних позначень 
однією мовою та вміння передати їх 
іншою мовою.
 ФК 13. Міжкультурна компетентність: 
вміння визначити і розуміти стиль, 
жанр, алюзії, стереотипи та інші 
культурні й лінгвістичні особливості 
тексту однією мовою та розуміння 
стратегій і знання інструментарію 
відтворення таких особливостей в іншій 
культурі.
 ФК 14. Аналітична компетентність: 
вміння знайти, оцінити й обробити 
інформацію відповідно до завдання, 
знання інструментарію для пошуку 
інформації.
 ФК 15. Тематична компетентність: 
вміння знаходити інформацію 
відповідно до тематики тексту й 
засвоєння спеціалізованих знань у 
відповідних сферах.  

словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
практичний  метод  (лабораторні  та  
практичні  заняття,  розрахункові, 
графічні роботи тощо);
наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, рецензування, 
складання реферату);
відеометод  у  сполученні  з  новітніми  
інформаційними  технологіями  та 
комп'ютерними  засобами  навчання  
(дистанційні,  мультимедійні,  веб-
орієнтовані тощо);
самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

залік

Лексикологія англійської мови

ЗК2 Здатність бути критичним і 
самокритичним
ЗК3 Здатність до пошуку, опрацювання 
та аналізу інформації з різних джерел
ЗК4 Уміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми
ЗК6 Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу

словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо)
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, рецензування, 
складання реферату)
відеометод  у  сполученні  з  новітніми  
інформаційними  технологіями  та 

екзамен



ЗК7 Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій
ЗК8 Здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації
ЗК9 Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності)
ЗК10 Здатність проведення досліджень 
на належному рівні
ЗК11 Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості
ЗК12 Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій
ЗК13 Здатність працювати в команді (в 
т.ч. проектно-орієнтованій), включно з 
уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації
ЗК14 Здатність використовувати 
онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку
ФК3 Здатність до критичного 
осмислення історичних надбань та 
новітніх досягнень філологічної науки
ФК5 Здатність професійно 
застосовувати поглиблені знання з 
перекладознавства та контрастивної 
лінгвістики
ФК7 Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія
ФК8 Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату
ФК12 Мовна компетентність: розуміння 
граматичних, лексичних та 
ідіоматичних структур, а також 
графічних і типографічних позначень 
однією мовою та вміння передати їх 
іншою мовою
ФК13 Міжкультурна компетентність: 
вміння визначити і розуміти стиль, 
жанр, алюзії, стереотипи та інші 
культурні й лінгвістичні особливості 
тексту однією мовою та розуміння 
стратегій і знання інструментарію 
відтворення таких особливостей в іншій 
культурі
ФК14 Аналітична компетентність: 
вміння знайти, оцінити й обробити 
інформацію відповідно до завдання, 
знання інструментарію для пошуку 
інформації
ФК15 Тематична компетентність: 
вміння знаходити інформацію 
відповідно до тематики тексту й 
засвоєння спеціалізованих знань у 
відповідних сферах

комп'ютерними  засобами  навчання  
(дистанційні,  мультимедійні,  веб-
орієнтовані тощо)

Вступ до спеціальності

ЗК2 Здатність бути критичним і 
самокритичним
ЗК3 Здатність до пошуку, опрацювання 
та аналізу інформації з різних джерел
ЗК4 Уміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми
ЗК6 Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу
ЗК7 Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій
ЗК8 Здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації
ЗК9 Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності)
ЗК10 Здатність проведення досліджень 
на належному рівні
ЗК11 Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості
ЗК12 Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій
ЗК13 Здатність працювати в команді (в 
т.ч. проектно-орієнтованій), включно з 
уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації
ЗК14 Здатність використовувати 
онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку
ФК1 Здатність вільно орієнтуватися в 
різних напрямах і школах 
перекладознавства
ФК2 Здатність розуміти еволюційний 
шлях розвитку українського і світового 
перекладознавства
ФК3 Здатність до критичного 
осмислення історичних надбань та 
новітніх досягнень філологічної науки
ФК5 Здатність професійно 
застосовувати поглиблені знання з 
перекладознавства та контрастивної 
лінгвістики
ФК6 Здатність вільно користуватися 
перекладознавчою термінологією
ФК7 Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія
ФК8 Володіння експресивними, 

словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо)
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, рецензування, 
складання реферату)
відеометод  у  сполученні з  новітніми  
інформаційними  технологіями  та 
комп'ютерними  засобами  навчання  
(дистанційні,  мультимедійні,  веб-
орієнтовані тощо)

екзамен



емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату
ФК9 Здатність планувати, 
організовувати, здійснювати і 
презентувати прикладне дослідження в 
галузі перекладознавства
Ф10 Компетентність з надання 
перекладацьких послуг: знання вимог 
галузі та посадових обов’язків; вміння: 
планувати час і роботу; контролювати 
стрес; дотримуватись інструкцій та 
термінів виконання; працювати в 
команді; визначати етапи перекладу; 
редагувати переклад; визначати й 
контролювати стандарти якості
ФК14 Аналітична компетентність: 
вміння знайти, оцінити й обробити 
інформацію відповідно до завдання, 
знання інструментарію для пошуку 
інформації
ФК15 Тематична компетентність: 
вміння знаходити інформацію 
відповідно до тематики тексту й 
засвоєння спеціалізованих знань у 
відповідних сферах
ФК16 Технологічна компетентність: 
вміння ефективно та швидко 
інтегрувати програмне забезпечення на 
різних етапах процесу перекладу; 
знання та вміння опановувати 
технології, необхідні для роботи у 
різних сферах перекладу (текстовий 
переклад, локалізація, мультимедійний 
переклад, машинний переклад тощо) 
та викладання мов

Друга іноземна мова (німецька мова)

 ЗК 2. Здатність бути критичним і 
самокритичним.
 ЗК 3. Здатність до пошуку, 
опрацювання та аналізу інформації з 
різних джерел.
 ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми.
 ЗК 5. Цінування та повага 
різноманітності та мультикультурності.
 ЗК 6. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.
 ЗК 7. Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій.
 ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в 
новій ситуації.
 ЗК 9. Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності).
 ЗК 10. Здатність проведення 
досліджень на належному рівні.
 ЗК 11. Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості.
 ЗК 12. Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій.
 ЗК 13. Здатність працювати в команді 
(в т.ч. проектно-орієнтованій), включно 
з уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації.
 ЗК 14. Здатність використовувати 
онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку.
 ФК 3. Здатність до критичного 
осмислення історичних надбань та 
новітніх досягнень філологічної науки.
 ФК 7. Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія
 ФК 8. Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату.
 ФК 12. Мовна компетентність: 
розуміння граматичних, лексичних та 
ідіоматичних структур, а також 
графічних і типографічних позначень 
однією мовою та вміння передати їх 
іншою мовою.
 ФК 14. Аналітична компетентність: 
вміння знайти, оцінити й обробити 
інформацію відповідно до завдання, 
знання інструментарію для пошуку 
інформації.
 ФК 15. Тематична компетентність: 
вміння знаходити інформацію 
відповідно до тематики тексту й 
засвоєння спеціалізованих знань у 
відповідних сферах.  

словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
практичний  метод  (лабораторні  та  
практичні  заняття,  розрахункові, 
графічні роботи тощо);
наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, рецензування, 
складання реферату);
відеометод  у  сполученні  з  новітніми  
інформаційними  технологіями  та 
комп'ютерними  засобами  навчання  
(дистанційні,  мультимедійні,  веб-
орієнтовані тощо);
самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань

залік, екзамени

Стилістика англійської мови

ЗК2 Здатність бути критичним і 
самокритичним
ЗК3 Здатність до пошуку, опрацювання 
та аналізу інформації з різних джерел
ЗК4 Уміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми
ЗК6 Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу
ЗК7 Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій
ЗК8 Здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації
ЗК9 Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 

словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо)
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, рецензування, 
складання реферату)
відеометод  у  сполученні  з  новітніми  
інформаційними  технологіями  та 
комп'ютерними  засобами  навчання  
(дистанційні,  мультимедійні,  веб-
орієнтовані тощо)

екзамен



діяльності)
ЗК10 Здатність проведення досліджень 
на належному рівні
ЗК11 Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості
ЗК12 Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій
ЗК13 Здатність працювати в команді (в 
т.ч. проектно-орієнтованій), включно з 
уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації
ЗК14 Здатність використовувати 
онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку
ФК3 Здатність до критичного 
осмислення історичних надбань та 
новітніх досягнень філологічної науки
ФК5 Здатність професійно 
застосовувати поглиблені знання з 
перекладознавства та контрастивної 
лінгвістики
ФК7 Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія
ФК8 Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату
ФК12 Мовна компетентність: розуміння 
граматичних, лексичних та 
ідіоматичних структур, а також 
графічних і типографічних позначень 
однією мовою та вміння передати їх 
іншою мовою
ФК13 Міжкультурна компетентність: 
вміння визначити і розуміти стиль, 
жанр, алюзії, стереотипи та інші 
культурні й лінгвістичні особливості 
тексту однією мовою та розуміння 
стратегій і знання інструментарію 
відтворення таких особливостей в іншій 
культурі
ФК14 Аналітична компетентність: 
вміння знайти, оцінити й обробити 
інформацію відповідно до завдання, 
знання інструментарію для пошуку 
інформації
ФК15 Тематична компетентність: 
вміння знаходити інформацію 
відповідно до тематики тексту й 
засвоєння спеціалізованих знань у 
відповідних сферах

Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови

 ЗК 2. Здатність бути критичним і 
самокритичним.
 ЗК 3. Здатність до пошуку, 
опрацювання та аналізу інформації з 
різних джерел.
 ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми.
 ЗК 5. Цінування та повага 
різноманітності та мультикультурності.
 ЗК 6. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.
 ЗК 7. Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій.
 ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в 
новій ситуації.
 ЗК 9. Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності).
 ЗК 10. Здатність проведення 
досліджень на належному рівні.
 ЗК 11. Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості.
 ЗК 12. Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій.
 ЗК 13. Здатність працювати в команді 
(в т.ч. проектно-орієнтованій), включно 
з уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації.
 ЗК 14. Здатність використовувати 
онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку.
 ФК 3. Здатність до критичного 
осмислення історичних надбань та 
новітніх досягнень філологічної науки.
 ФК 7. Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія
 ФК 8. Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату.
 ФК 13. Міжкультурна компетентність: 
вміння визначити і розуміти стиль, 
жанр, алюзії, стереотипи та інші 
культурні й лінгвістичні особливості 
тексту однією мовою та розуміння 
стратегій і знання інструментарію 
відтворення таких особливостей в іншій 
культурі.
 ФК 14. Аналітична компетентність: 
вміння знайти, оцінити й обробити 
інформацію відповідно до завдання, 
знання інструментарію для пошуку 
інформації.
 ФК 15. Тематична компетентність: 

словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
практичний  метод  (лабораторні  та  
практичні  заняття,  розрахункові, 
графічні роботи тощо);
наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, рецензування, 
складання реферату);
відеометод  у  сполученні  з  новітніми  
інформаційними  технологіями  та 
комп'ютерними  засобами  навчання  
(дистанційні,  мультимедійні,  веб-
орієнтовані тощо);
самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань

залік



вміння знаходити інформацію 
відповідно до тематики тексту й 
засвоєння спеціалізованих знань у 
відповідних сферах.  

Теорія перекладу

ЗК2 Здатність бути критичним і 
самокритичним
ЗК3 Здатність до пошуку, опрацювання 
та аналізу інформації з різних джерел
ЗК4 Уміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми
ЗК6 Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу
ЗК7 Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій
ЗК8 Здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації
ЗК9 Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності)
ЗК10 Здатність проведення досліджень 
на належному рівні
ЗК11 Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості
ЗК12 Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій
ЗК13 Здатність працювати в команді (в 
т.ч. проектно-орієнтованій), включно з 
уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації
ЗК14 Здатність використовувати 
онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку
ФК3 Здатність до критичного 
осмислення історичних надбань та 
новітніх досягнень філологічної науки
ФК5 Здатність професійно 
застосовувати поглиблені знання з 
перекладознавства та контрастивної 
лінгвістики
ФК6 Здатність вільно користуватися 
перекладознавчою термінологією
ФК7 Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія
ФК8 Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату
ФК9 Здатність планувати, 
організовувати, здійснювати і 
презентувати прикладне дослідження в 
галузі перекладознавства
ФК12 Мовна компетентність: розуміння 
граматичних, лексичних та 
ідіоматичних структур, а також 
графічних і типографічних позначень 
однією мовою та вміння передати їх 
іншою мовою
ФК13 Міжкультурна компетентність: 
вміння визначити і розуміти стиль, 
жанр, алюзії, стереотипи та інші 
культурні й лінгвістичні особливості 
тексту однією мовою та розуміння 
стратегій і знання інструментарію 
відтворення таких особливостей в іншій 
культурі
ФК14 Аналітична компетентність: 
вміння знайти, оцінити й обробити 
інформацію відповідно до завдання, 
знання інструментарію для пошуку 
інформації
ФК15 Тематична компетентність: 
вміння знаходити інформацію 
відповідно до тематики тексту й 
засвоєння спеціалізованих знань у 
відповідних сферах

словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо)
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, рецензування, 
складання реферату)
відеометод  у  сполученні  з  новітніми  
інформаційними  технологіями  та 
комп'ютерними  засобами  навчання  
(дистанційні,  мультимедійні,  веб-
орієнтовані тощо)

екзамен

Перша іноземна мова (англійська мова)

ЗК 2. Здатність бути критичним і 
самокритичним.
 ЗК 3. Здатність до пошуку, 
опрацювання та аналізу інформації з 
різних джерел.
 ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми.
 ЗК 5. Цінування та повага 
різноманітності та мультикультурності.
 ЗК 6. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.
 ЗК 7. Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій.
 ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в 
новій ситуації.
 ЗК 9. Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності).
 ЗК 10. Здатність проведення 
досліджень на належному рівні.
 ЗК 11. Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості.
 ЗК 12. Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій.
 ЗК 13. Здатність працювати в команді 
(в т.ч. проектно-орієнтованій), включно 
з уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації.
 ЗК 14. Здатність використовувати 

словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
практичний  метод  (лабораторні  та  
практичні  заняття,  розрахункові, 
графічні роботи тощо);
наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, рецензування, 
складання реферату);
відеометод  у  сполученні  з  новітніми  
інформаційними  технологіями  та 
комп'ютерними  засобами  навчання  
(дистанційні,  мультимедійні,  веб-
орієнтовані тощо);
самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань

залік, екзамени, курсові роботи



онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку.
 ФК 3. Здатність до критичного 
осмислення історичних надбань та 
новітніх досягнень філологічної науки.
 ФК 7. Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія
 ФК 8. Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату.
 ФК 12. Мовна компетентність: 
розуміння граматичних, лексичних та 
ідіоматичних структур, а також 
графічних і типографічних позначень 
однією мовою та вміння передати їх 
іншою мовою.
 ФК 14. Аналітична компетентність: 
вміння знайти, оцінити й обробити 
інформацію відповідно до завдання, 
знання інструментарію для пошуку 
інформації.
 ФК 15. Тематична компетентність: 
вміння знаходити інформацію 
відповідно до тематики тексту й 
засвоєння спеціалізованих знань у 
відповідних сферах.  

Охорона праці

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
ЗК7 Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій
ЗК8 Здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації
ЗК9 Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності)
ЗК11 Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості
ЗК12 Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій
ЗК13 Здатність працювати в команді (в 
т.ч. проектно-орієнтованій), включно з 
уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації
ФК7 Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія

словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо)
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, рецензування, 
складання реферату)
відеометод  у  сполученні  з  новітніми  
інформаційними  технологіями  та 
комп'ютерними  засобами  навчання  
(дистанційні,  мультимедійні,  веб-
орієнтовані тощо)

залік

Безпека життєдіяльності

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
ЗК7 Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій
ЗК8 Здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації
ЗК9 Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності)
ЗК11 Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості
ЗК12 Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій
ЗК13 Здатність працювати в команді (в 
т.ч. проектно-орієнтованій), включно з 
уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації
ФК7 Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія
ФК13 Міжкультурна компетентність: 
вміння визначити і розуміти стиль, 
жанр, алюзії, стереотипи та інші 
культурні й лінгвістичні особливості 
тексту однією мовою та розуміння 
стратегій і знання інструментарію 
відтворення таких особливостей в іншій 
культурі

словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо)
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, рецензування, 
складання реферату)
відеометод  у  сполученні  з  новітніми  
інформаційними  технологіями  та 
комп'ютерними  засобами  навчання  
(дистанційні,  мультимедійні,  веб-
орієнтовані тощо)

залік

Політологія

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 

Словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо); практичний метод 
(практичні заняття); робота з 
навчально-методичною літературою; 
самостійна робота.

залік



вирішувати проблеми.
ЗК6 Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.
ЗК7 Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій.
ЗК8 Здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації.
ЗК9 Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності).
ЗК10 Здатність проведення досліджень 
на належному рівні.
ЗК11 Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості.
ЗК12 Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій.
ЗК13 Здатність працювати в команді (в 
т.ч. проектно-орієнтованій), включно з 
уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації. 
ЗК14 Здатність використовувати 
онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку.
ФК7 Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія.
ФК8 Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату.

Педагогіка

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 Цінування та повага 
різноманітності та мультикультурності
ЗК6 Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.
ЗК7 Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій.
ЗК8 Здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації.
ЗК9 Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності).
ЗК10 Здатність проведення досліджень 
на належному рівні.
ЗК11 Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості.
ЗК12 Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій.
ЗК13 Здатність працювати в команді (в 
т.ч. проектно-орієнтованій), включно з 
уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації. 
ЗК14 Здатність використовувати 
онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку. 
ФК3 Здатність до критичного 
осмислення історичних надбань та 
новітніх досягнень філологічної науки.
ФК7 Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія.
ФК8 Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату.
ФК11 Компетентність при викладанні 
іноземних мов з використанням 
сучасних методик та інформаційних 
технологій.

Словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо); практичний метод 
(практичні заняття); наочний метод; 
робота з навчально-методичною 
літературою; відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними технологіями 
та комп’ютерними засобами навчання; 
самостійна робота

екзамен

Педагогічна практика

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 Цінування та повага 
різноманітності та мультикультурності
ЗК6 Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу
ЗК7 Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій
ЗК8 Здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації
ЗК9 Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності)
ЗК10 Здатність проведення досліджень 
на належному рівні
ЗК11 Здатність до планування 

словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо)
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, рецензування, 
складання реферату)
відеометод  у  сполученні  з  новітніми  
інформаційними  технологіями  та 
комп'ютерними  засобами  навчання  
(дистанційні,  мультимедійні,  веб-
орієнтовані тощо)

диф. залік



діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості
ЗК12 Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій
ЗК13 Здатність працювати в команді (в 
т.ч. проектно-орієнтованій), включно з 
уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації
ЗК14 Здатність використовувати 
онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку
ФК7 Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія
ФК8 Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату
ФК11 Компетентність при викладанні 
іноземних мов з використанням 
сучасних методик та інформаційних 
технологій

Перекладацька практика

ЗК 1. Здатність спілкуватися 
державною мовою як усно, так і 
письмово.
 ЗК 2. Здатність бути критичним і 
самокритичним.
 ЗК 3. Здатність до пошуку, 
опрацювання та аналізу інформації з 
різних джерел.
 ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми.
 ЗК 5. Цінування та повага 
різноманітності та мультикультурності.
 ЗК 6. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.
 ЗК 7. Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій.
 ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в 
новій ситуації.
 ЗК 9. Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності).
 ЗК 10. Здатність проведення 
досліджень на належному рівні.
 ЗК 11. Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості.
 ЗК 12. Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій.
 ЗК 13. Здатність працювати в команді 
(в т.ч. проектно-орієнтованій), включно 
з уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації.

словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
практичний  метод  (лабораторні  та  
практичні  заняття,  розрахункові, 
графічні роботи тощо);
наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування

диф. залік

Друга іноземна мова (французька)

 ЗК 2. Здатність бути критичним і 
самокритичним.
 ЗК 3. Здатність до пошуку, 
опрацювання та аналізу інформації з 
різних джерел.
 ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми.
 ЗК 5. Цінування та повага 
різноманітності та мультикультурності.
 ЗК 6. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.
 ЗК 7. Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій.
 ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в 
новій ситуації.
 ЗК 9. Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності).
 ЗК 10. Здатність проведення 
досліджень на належному рівні.
 ЗК 11. Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості.
 ЗК 12. Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій.
 ЗК 13. Здатність працювати в команді 
(в т.ч. проектно-орієнтованій), включно 
з уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації.
 ЗК 14. Здатність використовувати 
онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку.
 ФК 3. Здатність до критичного 
осмислення історичних надбань та 
новітніх досягнень філологічної науки.
 ФК 7. Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія
 ФК 8. Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату.
 ФК 12. Мовна компетентність: 
розуміння граматичних, лексичних та 
ідіоматичних структур, а також 

словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
практичний  метод  (лабораторні  та  
практичні  заняття,  розрахункові, 
графічні роботи тощо);
наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, рецензування, 
складання реферату);
відеометод  у  сполученні  з  новітніми  
інформаційними  технологіями  та 
комп'ютерними  засобами  навчання  
(дистанційні,  мультимедійні,  веб-
орієнтовані тощо);
самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань

залік, екзамени



графічних і типографічних позначень 
однією мовою та вміння передати їх 
іншою мовою.
 ФК 14. Аналітична компетентність: 
вміння знайти, оцінити й обробити 
інформацію відповідно до завдання, 
знання інструментарію для пошуку 
інформації.
 ФК 15. Тематична компетентність: 
вміння знаходити інформацію 
відповідно до тематики тексту й 
засвоєння спеціалізованих знань у 
відповідних сферах.  

Фізвиховання

ЗК1 Здатність спілкуватися державною 
мовою як усно, так і письмово.
ЗК2 Здатність бути критичним і 
самокритичним.
ЗК4 Уміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми..
ЗК8 Здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації.
ЗК9 Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності).
ЗК11 Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості.
ЗК12 Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій.
, розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія.
ФК8 Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату.

Практичний метод (практичні заняття); 
наочний метод; робота з навчально-
методичною літературою; самостійна 
робота.

залік

Українська мова (за професійним спрямуванням)

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.
ЗК6 Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.
ЗК7 Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій.
ЗК8 Здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації.
ЗК9 Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності).
ЗК10 Здатність проведення досліджень 
на належному рівні.
ЗК11 Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості.
ЗК12 Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій.
ЗК13 Здатність працювати в команді (в 
т.ч. проектно-орієнтованій), включно з 
уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації. 
ЗК14 Здатність використовувати 
онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку. 
ФК7 Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія.
ФК8 Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату.

Словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо); практичний метод 
(практичні заняття); наочний метод; 
робота з навчально-методичною 
літературою; самостійна робота.

залік

Теоретичні основи другої іноземної мови (німецької мови)

ЗК 2. Здатність бути критичним і 
самокритичним.
 ЗК 3. Здатність до пошуку, 
опрацювання та аналізу інформації з 
різних джерел.
 ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми.
 ЗК 6. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.
 ЗК 7. Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій.
 ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в 
новій ситуації.
 ЗК 9. Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності).
 ЗК 10. Здатність проведення 
досліджень на належному рівні.
 ЗК 11. Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості.
 ЗК 12. Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій.
 ЗК 13. Здатність працювати в команді 
(в т.ч. проектно-орієнтованій), включно 
з уміннями працювати у віртуальному 

словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
практичний  метод  (лабораторні  та  
практичні  заняття,  розрахункові, 
графічні роботи тощо);
наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, рецензування, 
складання реферату);
відеометод  у  сполученні  з  новітніми  
інформаційними  технологіями  та 
комп'ютерними  засобами  навчання  
(дистанційні,  мультимедійні,  веб-
орієнтовані тощо);
самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань

залік



середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації.
 ЗК 14. Здатність використовувати 
онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку.
 ФК 3. Здатність до критичного 
осмислення історичних надбань та 
новітніх досягнень філологічної науки.
 ФК 7. Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія
 ФК 8. Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату.
 ФК 12. Мовна компетентність: 
розуміння граматичних, лексичних та 
ідіоматичних структур, а також 
графічних і типографічних позначень 
однією мовою та вміння передати їх 
іншою мовою.
 ФК 14. Аналітична компетентність: 
вміння знайти, оцінити й обробити 
інформацію відповідно до завдання, 
знання інструментарію для пошуку 
інформації.
 ФК 15. Тематична компетентність: 
вміння знаходити інформацію 
відповідно до тематики тексту й 
засвоєння спеціалізованих знань у 
відповідних сферах.  

Теоретичні основи другої іноземної мови (французька)

ЗК 2. Здатність бути критичним і 
самокритичним.
 ЗК 3. Здатність до пошуку, 
опрацювання та аналізу інформації з 
різних джерел.
 ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми.
 ЗК 6. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.
 ЗК 7. Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій.
 ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в 
новій ситуації.
 ЗК 9. Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності).
 ЗК 10. Здатність проведення 
досліджень на належному рівні.
 ЗК 11. Здатність до планування 
діяльності, керування часом, розподілу 
навантаження та формування 
стресостійкості.
 ЗК 12. Здатність дотримуватися 
зазначених термінів виконання, 
інструкцій та специфікацій.
 ЗК 13. Здатність працювати в команді 
(в т.ч. проектно-орієнтованій), включно 
з уміннями працювати у віртуальному 
середовищі з використанням сучасних 
засобів комунікації.
 ЗК 14. Здатність використовувати 
онлайн-ресурси та соціальні мережі з 
метою професійного розвитку.
 ФК 3. Здатність до критичного 
осмислення історичних надбань та 
новітніх досягнень філологічної науки.
 ФК 7. Здатність чітко й виразно 
висловлювати думку, використовувати 
знання законів техніки мовлення: 
правильна постановка дихання, 
розвиток голосу, чітка та зрозуміла 
дикція, нормативна орфоепія
 ФК 8. Володіння експресивними, 
емоційними, логічними засобами мови 
та здатність спрямовувати їх для 
досягнення запланованого 
прагматичного результату.
 ФК 12. Мовна компетентність: 
розуміння граматичних, лексичних та 
ідіоматичних структур, а також 
графічних і типографічних позначень 
однією мовою та вміння передати їх 
іншою мовою.
 ФК 14. Аналітична компетентність: 
вміння знайти, оцінити й обробити 
інформацію відповідно до завдання, 
знання інструментарію для пошуку 
інформації.
 ФК 15. Тематична компетентність: 
вміння знаходити інформацію 
відповідно до тематики тексту й 
засвоєння спеціалізованих знань у 
відповідних сферах.  

словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
практичний  метод  (лабораторні  та  
практичні  заняття,  розрахункові, 
графічні роботи тощо);
наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
тезування, анотування, рецензування, 
складання реферату);
відеометод  у  сполученні  з  новітніми  
інформаційними  технологіями  та 
комп'ютерними  засобами  навчання  
(дистанційні,  мультимедійні,  веб-
орієнтовані тощо);
самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань

залік

 


