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Освітня програма «Німецько-український переклад та переклад з другої 

іноземної мови» зі спеціальності 035 Філологія (за спеціалізацією 035.043 

«Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))» 
(вступ 2018 року) 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича 

факультет іноземних мов 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти “ Бакалавр”, спеціальність Філологія, 

спеціалізація 035.043 Філологія (Германські мови та літератури 

(переклад включно)), освітня програма «Німецько-український 

переклад та переклад з другої іноземної мови» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 4 роки. 

Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію Серія НД № 2588423 відповідно 

до рішення Акредитаційної комісії від 27 грудня 2012 протокол 

№100, наказ МОН України від 19.12.2016 №1565, термін дії 

сертифіката до 1 липня 2022 року 

Цикл/рівень 
 

НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – перший цикл,  

ЕQF-LLL – 6 рівень 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти 

Мова(и) викладання Українська, німецька, англійська 

Термін дії освітньої 

програми 

Термін дії освітньої програми 2017-2022 р.  

 

Перелік компонент освітньо-професійної програми 
 

Перелік компонент ОП 
 

 

Код н/д Освітні компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

Назва дисципліни 

ОК 1. Актуальні питання історії та культури України 5 іспит 

ОК 2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 іспит 

ОК 3. Філософія  4 іспит 

ОК 4. Основи цивільного і трудового права 3 залік 

ОК 5. Основна іноземна мова (1 – 4 семестр) 43 іспит 

ОК 6. Історія зарубіжної літератури 10 2, 4 сем. – 

іспит /  

1,3 сем.– 

залік 

ОК 7. Вступ до мовознавства 3 іспит 

ОК 8. Вступ до спеціальності 3 залік 

ОК 9. Вступ до спец. філології 3 іспит 

ОК 10. Вступ до літературознавства 3 залік 
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ОК 11. Практична граматика основної мови 9 4 сем. – 

іспит / 2, 

3, сем. –

залік 

ОК 12. Латинська мова 3 залік 

ОК 13. Практична фонетика 3 залік 

ОК 14. Усне мовлення 3 залік 

ОК 15. Основи теорії мовної комунікації 3 залік 

ОК 16. Основи наукових досліджень 3 залік 

ОК 17. Психологія загальна, педагогічна та вікова 3 залік 

ОК 18. Порівняльна лексикологія 4 іспит 

ОК 19. Порівняльна стилістика 3 іспит 

ОК 20. Порівняльна теоретична граматика  3 іспит 

ОК 21. ЛКЗ основної мови 3 іспит 

ОК 22. Курсова робота 6  

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 126 кредитів 

Вибіркові компоненти  ОП  

ВБ 1.1. Військова підготовка 29*  

ВБ 1.2 Громадське здоров’я та медицина порятунку / Фізичне 

виховання/ Релігієзнавство 

3 залік 

ВБ 1.3 Сучасні інформаційні технології в лінгвістиці / 

Фізичне виховання (протягом року) 

3 залік 

ВБ 1.4 Практичний курс основної іноземної мови (5 – 8 

семестр) 

27 іспит 

ВБ 1.5. Практичний курс другої іноземної мови (англ.) 30 4, 6, 8 

сем. – 

іспит / 

3, 5, 7 

сем. – 

залік 

ВБ 1.6. Практичний курс перекладу основної іноземної мови 9 8 сем. – 

іспит /  

5, 6, 7 

сем. –

залік 

ВБ 1.7. Практичний курс перекладу другої іноземної мови 

(англ.) 

8 8 сем. – 

іспит /  

5, 6, 7 

сем. –

залік 

ВБ 1.8. Вступ до перекладознавства 3 іспит 

ВБ 1.9. Теорія перекладу 3 іспит 

ВБ 1.10. Історія перекладу 3 залік 

ВБ 1.11. Методика навчання іноземних мов та перекладу 3 залік 

ВБ 1.12. Ділове мовлення / Комп’ютерна лексикографія 3 залік 

ВБ 1.13. Основи усного перекладу / Основи галузевого 

перекладу 

3 залік 

ВБ 1.14. Послідовний переклад / Перекладацький скоропис 3 залік 

ВБ 1.15. Основи професійної діяльності перекладача / 

Інноваційні технології перекладу 

3 залік 
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ВБ 1.16. Синхронний переклад / Переклад ділового мовлення 3 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 107 кредитів 

Практична підготовка 

Перекладацька практика з основної іноземної мов (7 с. -1 кр; 8 с. 

- 2 кр) (7-8 сем. 1 д./т.) 

3 іспит 

Педагогічна практика з основної іноземної мови 4 іспит 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 кредитів 

 

Форма атестації здобувачів вищої освіти 

  

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 035 

"Філологія" проводиться у формі єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту з основної іноземної мови (німецької) у встановленому порядку та 

завершується видачею документу встановленого зразка про присудження 

йому ступеня бакалавра з присвоєнням кваліфікації: Ступінь вищої освіти 

“Бакалавр”, спеціальність “Філологія”, спеціалізація “035.043 Філологія 

(Германські мови та літератури (переклад включно))”, освітня програма 

“Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови” 

(англійської).  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 


