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І Преамбула
Освітньо-професійна програма розроблена проектною групою 

створеною наказом ректора ОНМУ від 16 березня 2017р. № 85-орт.

Склад проектної групи:

Гарант освітньо-професійної програми -  
Сазикіна Тетяна Павлівна -  кандидат філологічних наук, доцент,

доцент кафедри «Професійна англійська мова» Одеського національного 
морського університету.

Члени проектної групи:

Смаглій Валерія Михайлівна -  кандидат філологічних наук,
завідувач кафедри «Професійна англійська мова» Одеського національного 
морського університету.

Стовпець Василь Григорович- кандидат філологічних наук, 
доцент, доцент кафедри «Кримінальне та адміністративне право» Одеського 
національного морського університету

Вторнікова Юлія Сергіївна -  кандидат педагогічних наук,викладач 
кафедри «Професійна англійська мова» Одеського національного морського 
університету.

Москалюк Олена Вікторівна -  кандидат педагогічних наук,
викладач кафедри «Професійна англійська мова» Одеського національного 
морського університету.

Лелет Ірина Олександрівна -  старший викладач кафедри 
«Професійна англійська мова» Одеського національного морського 
університету.

Ківенко Інна Олександрівна -  старший викладач кафедри 
«Професійна англійська мова» Одеського національного морського 
університету.

Франкевич Валерія Павлівна -  завідувач навчальною лабораторією 
кафедри «Професійна англійська мова» Одеського національного морського 
університету.



Е Загальна характеристика

Рівень вищої 
освіти

П ерш ий (бакалаврський) рівень

Ступінь вищої 
освіти

Бакалавр

Галузь знань 03 Гуманітарні науки. 
03 Humanities

Спеціальність 035 Ф ілологія
Спеціалізація Технічний переклад у  сфері морського бізнесу
Обмеження 
щодо форм 
навчання

Немає

Освітня
кваліфікація

Бакалавр з філології, перекладач у  сфері морського бізнесу

Кваліфікація в 
дипломі

Бакалавр з ф ілології (спеціалізація: «Технічний переклад у  
сфері морського бізнесу»)

Опис
предметної
області

Об’єкти вивчення та/або діяльності: переклад, як сфера 
професійної діяльності, галузь технічного перекладу у сфері 
морського бізнесу.
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних використовувати 
набуті компетентності в межах професійної діяльності перекладача 
у сфері морського бізнесу. Підготовка фахівців за спеціальністю 
«Філологія»: оволодіння професійними знаннями та вміннями, 
застосовувати їх у своїй професіональній перекладацькій 
діяльності у сфері морського бізнесу. Оволодіння основами теорії 
іноземної мови у зіставленні з основами теорії рідної мови та 
здатність використовувати філологічні знання у професійній 
перекладацькій діяльності у сфері морського бізнесу.
Теоретичний зміст предметної області: термінологія, наукові 
концепції (теорії) германської філології, технічний переклад у 
сфері морського бізнесу; основні світоглядні теорії та концепції в 
галузі гуманітарних і соціально-економічних наук; етичні та 
правові норми, які регулюють відносини між людьми, ставлення 
людини до навколишнього середовища; сучасні наукові методи 
філологічних досліджень: розуміти сутність мови як суспільного 
явища, її зв'язок з мисленням, культурою і суспільним розвитком; 
принциповий зв'язок мови та світу; походження та розвиток мови, 
її рівні; основні одиниці мови і мислення; функціональні 
властивості мови; лінгвокраїнознавчі особливості; основні 
категорії та види перекладу; особливості перекладацької 
діяльності, а саме технічного перекладу; особливості ділового 
мовлення взагалі та окремо у сфері морського бізнесу; особливості 
формування мовленнєвих умінь та навичок іноземною мовою 
(мовами); характеристику основних видів мовленнєвої діяльності 
говоріння, аудіювання, читання, письма на різних етапах навчання. 
Методи, методики та технології:
- загально- та спеціальнонаукові методи аналізу;
- аналітична обробка інформації при вивченні германських мов і 
технічного перекладу;
- практичне використання набутих знань, умінь та навичок.



Інструменти та обладнання: технічне забезпечення для 
проведення практичних занять у  лінгафонному кабінеті, 
спеціальне програмне забезпечення (sanako study 700), 
методичне забезп еч ен н я^  паперовому та мультимедійних 
носіях)

Академічні та
професійні
права
випускників

Продовжити освіту за другим (магістерським) рівнем

III Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня бакалавр за 
спеціальністю 035 Філологія

Обсяг освітньої - на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 11 
програми років становить 240 кредитів ЄКТС

- на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 12 
років становить 180-240 кредитів ЄКТС.
95% обсягу освітньо-професійної програми спрямовано на здобуття 
загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю.

IV Перелік компетентностей випускника за спеціальністю 035 Філологія 
на першому бакалаврському рівні

Інтегральна
компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми технічного перекладу у 
сфері морського бізнесу на базі загально філологічних та суміжних 
дисциплін (морське транспортне та авторське право, психологія, охорона 
праці)

Загальні
компетентності

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, 

інтелектуальний і культурний рівні.
3. Здатність до усного і письмового професійного спілкування 

іноземною мовою (мовами).
4. Здатність професійно аналізувати інформацію, оцінювати повноту та 

можливості її використання.
5. Здатність здійснювати професійну діяльність.
6. Здатність управляти різнобічною комунікацією.
7. Здатність використати методи гуманітарних, соціально-економічних 

та науково-технічних наук у різних сферах професійної діяльності.
8. Здатність застосовувати досягнення національної та світової 

культури у вирішенні професійних завдань.
9. Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації 

(креативність).
Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності

1. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення із 
використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій для 
технічного перекладу у сфері морського бізнесу.

2. Здатність виявляти сутність проблем у сфері морського бізнесу.



3. Здатність на бакалаврському рівні вести дослідницьку діяльність, 
включаючи аналіз проблем, постановку цілей і завдань, вибір 
способу й методів дослідження, а також оцінку його якості.

4. Здатність забезпечувати належний рівень якості професійної 
діяльності у сфері морського бізнесу.

5. Навички використовувати набуті знання з фундаментальних та 
професійно-орієнтованих дисциплін, володіти розвиненою 
культурою мислення, вміти ясно і логічно висловлювати свої думки 
як усно, так і письмово.

6. Навички застосовувати знання про сучасні досягнення в 
перекладацькій діяльності у сфері морського бізнесу.

7. Знання та володіння методами опису, ідентифікації та класифікації.
8. Здатність до професійно-компетентної організації перекладацької 

праці у сфері морського бізнесу.
9. Вміння використовувати можливості й методики застосування 

комп’ютерної техніки у перекладацькій діяльності у сфері морського 
бізнесу.

10. Здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінувати 
набутий досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки.

11. Здатність розуміти основні проблеми технічного перекладу у сфері 
морського бізнесу.

12. Здатність використовувати різні види комунікативної діяльності на 
базі отриманого обсягу знань з дисциплін, що передбачені освітньою 
кваліфікацією «бакалавр з філології, перекладач у сфері морського 
бізнесу».

13. Здатність використовувати знання, уміння й навички, отримані під 
час вивчення теоретичних та практичних дисциплін.

14. Здатність перекладати, реферувати та анотувати різні види 
документів у сфері морського бізнесу (торговельні, судові, 
транспортні, митні, страхові, банківські, тощо) державною та 
іноземними мовами (англійською, німецькою).

15. Здатність застосовувати міжмовні еквіваленти (кліше); враховувати 
системні міжмовні розбіжності в практиці перекладу, а саме 
технічного перекладу у сфері морського бізнесу.

16. Навички використання в праці перекладу довідкову літературу, 
різнотипні словники, електронні бази даних.

17. Здатність до творчого підходу до процесу перекладу в різних 
ситуаціях.

V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 035 Філологія на першому бакалаврському рівні 
сформульований у термінах результатів навчання
1. Знати теоретичні та прикладні засади германських мов та технічного перекладу у 
сфері морського бізнесу.
2. Відтворювати сучасні підходи до технічного перекладу у сфері морського бізнесу.



3. Визначати основні засади мовознавства в межах своєї професійної компетенції 
«Технічний переклад у сфері морського бізнесу».
4. Використовувати методологію та інструментарій технічного перекладу у сфері 
морського бізнесу.
5. Застосовувати сучасні моделі мовознавства та технічного перекладу.
6. Вибирати, критично осмислювати проблеми та розв’язувати завдання технічного 
перекладу у сфері морського бізнесу.
7. Модифікувати, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології 
технічного перекладу у сфері морського бізнесу.
8. Оцінювати важливість матеріалу для конкретної прикладної (перекладацької) цілі, 
а саме технічного перекладу у сфері морського бізнесу.
9. Оцінювати сутність, зміст та особливості технічного перекладу у сфері морського 
бізнесу як міждисциплінарної науки (когнітивний підхід, концептуальній переклад).
10. Узагальнювати зміст процесу технічного перекладу та видів перекладацької 
еквівалентності; професійної компетентності технічного перекладача у сфері морського 
бізнесу (базова, технологічна, спеціальна та спеціальні складові).
11. Оволодіти основами теорії іноземної мови у зіставленні з основами теорії рідної 
мови та вміти грамотно використовувати ці знання у професійній діяльності технічного 
перекладача у сфері морського бізнесу.
12. Оцінювати лексичні, граматичні та функціонально-стилістичні проблеми 
технічного перекладу у сфері морського бізнесу.
13. Виділяти економічні, політичні, культурні та географічні ознаки країн мов, що 
вивчаються, з метою безпомилкового перекладу технічних реалій у сфері морського 
бізнесу.
14. Бачити помилки в логіці міркувань, різницю між фактами й наслідками, оцінювати 
значимість даних.
15. Володіти навичками адекватного письмового та усного технічного перекладу у 
сфері морського бізнесу з рідної мови на іноземну та навпаки.

VI Форми атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю 035 
Філологія на першому бакалаврському рівні

Форми атестації здобувачів 
вищої освіти

Атестація здійснюється у формі: 
■ - атестаційного екзамену.

Вимоги до кваліфікаційної 
роботи
(за наявності)

Кваліфікаційна робота як форма підсумкової 
атестації, дає змогу оцінити рівень засвоєння 
здобувачем теоретичних знань та ступінь практичної 
підготовки, здатність до самостійної реалізації основних 
видів і форм роботи перекладача, в точу числі у 
морегосподарській галузі.

Кваліфікаційна робота має бути перевірена на 
плагіат.

Кваліфікаційна робота має бути розміщена на 
офіційному сайті університету або його підрозділу.

Кваліфікаційна дипломна бакалаврська робота 
допускається до захисту перед атестаційною 
кваліфікаційною комісією за умови, якщо рівень її 
самостійності (оригінальності) відповідає політиці 
академічної доброчесності.



Вимоги до кваліфікаційного 
екзамену (екзаменів)

Кваліфікаційний екзамен здійснюється у формах 
особистої презентації студентом здобутих 
компетентностей, які дозволяють визначити рівень 
досягнення програмних результатів навчання.

Вимоги до публічного захисту 
(демонстрації)
(за наявності)

До захисту кваліфікаційної роботи допускаються 
здобувані, які успішно та повною мірою виконали 
навчальний план.

VII Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Одеському 
національному морському університеті.

1. Основний принцип забезпечення якості освіти -  це постійне поліпшення якості 
надавання освітньої послуги.

Система менеджменту якості вищої освіти ОНМУ забезпечується такими 
процедурами:
- Методика визначення, класифікації і ідентифікації процесів -  2-02-2;
- Організація і проведення робіт з визначення, класифікації і ідентифікації процесів2-02-2;
- Внутрішній аудит -  2-02-3;
- Менеджмент процесів -  2-02-4;
- Аудит процесів -  2-02-5;
- Вимірювання та оцінка процесів -  2-02-6;
- Розроблення і актуалізація внутрішніх нормативних документів -  2-02-7;
- Класифікація і кодування діючих документів -  2-02-8;
- Управління документацією -  2-02-9;
- Управління записами якості -  2-02-10;
- Управління невідповідною продукцією -  2-02-11;
- Коригувальні та запобіжні дії -  2-02-12;
- Аналізування зі сторони керівництва -  2-02-13.

До макропроцесів СМЯ першого рівня згідно з методикою, що використовується в 
ОНМУ, відносяться:
- процес управління документацією і записами;
- процес реалізації відповідальності керівництва;
- процес управління ресурсами;
- процес освітньої і наукової діяльності;
- процес вимірювання, аналізу та вдосконаленім.
Процес освітньої і наукової діяльності розподіляється на мікропроцеси:

• проектування, розробка, реалізація освітньо-професійних та освітньо- наукових програм 
і навчальних планів;

• прийом персоналу;
• прийом абітурієнтів;
• викладання, навчання;
• науково-дослідна робота;
• придбання матеріалів та інших ресурсів;
• забезпечення бібліотекою, аудіо-відео апаратурою, комп'ютерами та ін.
• розподіл аудиторій, лабораторій та ін.;
• забезпечення безпеки;
• підтримка в робочому стані інфраструктури.



2. Згідно з процедурою 2-02-9 «Управління документацією» періодична перевірка всіх 
документів в ОНМУ, в тому числі освітніх програм, здійснюється з інтервалом, що не 
перебільшує 12 місяців.
3. Щорічно проводиться оцінювання науково-педагогічних працівників ОНМУ згідно з 
«Положенням про систему рейтінгової оцінки діяльності науково-педагогічних кадрів 
ОНМУ» 2-03-24
4. Контроль успішності студента здійснюється шляхом накопичення оцінок, під час 
поточного контролю, при підсумковому контролі, а також після закінчення навчання у 
формі державної атестації. Поточний контроль здійснюється протягом семестру, а 
підсумковий контроль проводиться з метою оцінки рівня знань на окремих завершених 
етапах навчання.
5. Для оцінювання здобувачів вищої освіти також проводяться комплексні контрольні 
роботи згідно «Положення про організацію та проведення ректорських замірів 
залишкових знань студентів в Одеському національному університеті» 2-03-22 
Результати оцінювання оприлюднюються на інормаційних стендах факультетів та на 
\УЕВ-порталі ОНМУ.
6. Згідно з «Положенням про підвищенім кваліфікації та стажування педагогічних і 
науково-педагогічних працівників в Одеському національному морському університеті» 
2-02-27 наказом ректора затверджується план стажування науково-педагогічних 
працівників ОНМУ.
7. Для ефективного управління освітнім процесом в ОНМУ розроблена і працює 
автоматизована система управління процесами АСУП, яка являє собою розподілену 
систему зберігання і обробки даних. Впровадження АСУП забезпечує можливість:

- автоматизації процесу управління якістю освіти на всіх рівнях;
- створення повної бази даних на всіх учасників освітнього процесу;
- отримання даних для формування статистичної та аналітичної звітності будь-якого 

рівня;
- оцінки якості діяльності підрозділів та НІ 111;
- проведення широкомасштабного моніторингу різної спрямованості.
Студенти мають право на вільний доступ до свого електронного журналу на \VEB- 

порталі при отриманні реквізитів доступу (логін і пароль).

VIII Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності)
Професійні стандарти відсутні.

IX Перелік нормативних документів, на яких базується 
освітньо-професійна програма

Закон «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
1. Класифікатор професій : ДК 003:2010. -  На заміну ДК 003:2005 ; Чинний від 2010
11-01. -  (Національний класифікатор України);
2. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти наказ № 600 
від 01.06.2016р.
3. Проекти стандартів вищої освіти -http://mon.gov.ua/activity/education/reforma- 
osviti/naukovo-metodichna-rada-ministerstva/proekti-standartiv-vishhoyi-osviti.html
4. Постанова Кабінету Міністрів України від ЗО.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження 
ліцензійних умов надання освітніх послуг»;)
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження 
національної рамки кваліфікацій»;) http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-n.
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про затвердження 
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти»; -  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-n.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-rada-ministerstva/proekti-standartiv-vishhoyi-osviti.html
http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-rada-ministerstva/proekti-standartiv-vishhoyi-osviti.html
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%d0%a0%d1%97
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%d0%a0%d1%97


7. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та 
прикладами стандартів -  http://www.unideusto.org/tuningeu/.
8. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти -  
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy- 
natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho- 
protsesu.html?download=82:bolonskyi-protses-nova-paradyhma-vyshchoi-osvity-yu- 
rashkevych& start=20
9. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-
аналітичний огляд -
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf.
10. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf.

Б. Корисні посилання:
1. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та 
прикладами стандартів [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://www.unideusto.org/tuningeu/
2. Tuning Educational Structures in Europe [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://www.unideusto.org/tuningeu/
3. Національний глосарій 2014 [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy Visha osvita 2014 tempus-office.pdf
4. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно- 
аналітичний огляд [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_vakosti_VO_UA_2Q15.pdf

http://www.unideusto.org/tuningeu/
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=82:bolonskyi-protses-nova-paradyhma-vyshchoi-osvity-yu-rashkevych&
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=82:bolonskyi-protses-nova-paradyhma-vyshchoi-osvity-yu-rashkevych&
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=82:bolonskyi-protses-nova-paradyhma-vyshchoi-osvity-yu-rashkevych&
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=82:bolonskyi-protses-nova-paradyhma-vyshchoi-osvity-yu-rashkevych&
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=82:bolonskyi-protses-nova-paradyhma-vyshchoi-osvity-yu-rashkevych&
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=82:bolonskyi-protses-nova-paradyhma-vyshchoi-osvity-yu-rashkevych&start=20
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf
http://www.unideusto.org/tuningeu/
http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=966.z2-nfSmqBcUor50Be5RAL8j9gcS9Pn0J9JIhoMvEzXUFSl1Uy_dNinjQdNScWuJPfq-1mAlRusIJ0rgDDOlJ8g.baf751a5709e9aa96f0ef0e46a301897bc0ea927&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEeeKLc3dMa-wGD2uSZlVe83mufQgKOWxX9y3UPPewUd8rhw76GdMu2g&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaU5TZUdMRE45Zi1EOHhzYVB6bVkwbnZOdkFSVnFMOEVaVWI0dDMzNnRIQVdyeFhQR1NfMXphNEN3cko3WFI5ZHNYd3JuOTFsYUxHLWE0VDNVOUVqUG5raVdvcWs3WEJfUQ&b64e=2&sign=024be710d7cff8b0d9dd0f1164
http://www.unideusto.org/tuningeu/
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Таблиця 1.

Матриця відповідності визначених освітньо-професійною програмою 
компетентностей дескрипторам НРК

Класифікація 
компетентностей за НРК

Знання Уміння Комунікація Автономія та 
відповідальність

Загальні компетентності (9)
1. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та  синтезу. + +
2. Здатність удосконалю вати й 
розвивати професійний, 
інтелектуальний і культурний рівні. +
3. Здатність до усного і письмового 
професійного спілкування іноземною 
мовою (мовами).

+ + +

4. Здатність професійно аналізувати 
інформацію , оцінювати повноту та 
можливості її використання.

+ +

5. Здатність здійсню вати професійну 
діяльність. + + + +
6. Здатність управляти різнобічною 
комунікацією. + +
7. Здатність використати методи 
гуманітарних, соціально - 
економічних та  науково-технічних 
наук у  різних сферах професійної 
діяльності.

+ + +

8. Здатність застосовувати 
досягнення національної та світової 
культури у виріш енні професійних 
завдань.

+ +

9. Здатність генерувати нові ідеї й 
нестандартні підходи до їх  реалізації 
(креативність).

+ + +

Спеціальні (фахові) компетентності (17)

1. Здатність організовувати 
інформаційно-аналітичне 
забезпечення із використанням 
сучасних інформаційних ресурсів та 
технологій.

+ +

2. Здатність виявляти сутність 
проблем у професійній сфері. + + +
3. Здатність вести дослідницьку 
діяльність, вклю чаю чи аналіз 
проблем, постановку цілей і завдань, 
вибір способу й методів дослідження, 
а також  оцінку його якості.

+ +

4. Здатність забезпечувати належний 
рівень якості професійної діяльності

+ + +

5. Навички використовувати набуті 
знання з фундаментальних та 
професійно-орієнтованих дисциплін, 
володіти розвиненою  культурою

+ +



мислення, вм іти ясно і логічно 
висловлювати свої думки як  усно, 
так  і письмово.
6. Навички застосовувати знання про 
сучасні досягнення в перекладацькій 
діяльності у сфері морського бізнесу. +
7. Знання та володіння методами 
опису, ідентифікації та класифікації. + + +
8. Здатність до професійно- 
компетентної організації 
перекладацької праці у сфері 
морського бізнесу.

+ +

9. Вміння використовувати 
можливості й методики застосування 
ком п’ю терної техніки у 
перекладацькій діяльності у сфері 
морського бізнесу.

+ + + +

10. Здатність самостійно 
опановувати нові знання, критично 
оцінувати набутий досвід з позицій 
останніх досягнень філологічної 
науки.

+ +

11. Здатність розуміти основні 
проблеми технічного перекладу у 
сфері морського бізнесу.

+ + +

12. Здатність використовувати різні 
види комунікативної діяльності на 
базі отриманого обсягу знань з 
дисциплін, що передбачені 
освітньою кваліф ікацією  «бакалавр з 
філології, перекладач у сфері 
морського бізнесу».

+ +

13. Здатність використовувати 
знання, уміння й  навички, отримані 
під час вивчення теоретичних та 
практичних дисциплін.

+ + +

14. Здатність перекладати, 
реферувати та анотувати різні види 
документів у сфері морського бізнесу 
(торговельні, судові, транспортні, 
митні, страхові, банківські, тощо) 
державною та іноземними мовами 
(англійською, німецькою).

+ +

15. Здатність застосовувати міжмовні 
еквіваленти (кліше); враховувати 
системні м іжмовні розбіжності в 
практиці перекладу, а саме 
технічного перекладу у сфері 
морського бізнесу.

+

16. Навички використання в праці 
перекладу довідкову літературу, 
різнотипні словники, електронні бази 
даних.

+ + +

17. Здатність до творчого підходу до 
процесу перекладу в різних ситуаціях + +



Таблиця 2

Матриця відповідності визначених освітньо-професійною програмою результатів 
навчання та компетентностей

Програмні результати 
навчання (15)

Компетентності
Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності
(номери)

Спеціальні (фахові)
компетентності
(номери)

РН1 + № 1,2, 11, 12 № 7, 8, 10

РН2 + № 1, 2, 4 № 1,6

РНЗ + № 4, 10 №6,7

РН4 + № 9, 10 № 5, 16

РН5 + № 2, 4, 11 № 2, 7, 9, 10, 17

РН6 + № 3, 4, 6 № 1, 8, 10, 11, 17

РН7 + № 1,4,5 № 6. 13, 15, 17

РН8 + № 9 № 5, 17

РН9 + №2,4, 8 № 1,6

РН10 + №1,6 № 3,7, 11

РН11 + №1, 12 № 13, 14, 15

РН12 + №1, 3, 5, 6, 8 № 3, 11, 12, 16

РН13 + № 4, 8, 11 № 6, 9, 10, 16

РН14 + № 7 №4,7

РН15 + № 2, 9, 10, 11 № 4



Таблиця З
Перелік навчальних дисциплін та вид контролю за циклами підготовки за освітньо
____ професійною програмою «Технічний переклад у сфері морського бізнесу»._____
№
з\п

Навчальна дисципліна, 
практика

Академіч
них годин

Кредитів
ЕСТБ

Вид
контролю

Компетенції

1 2 3 4 5 6
1 Цикл загальної підготовки

1.1
Українська ділова мова 90 3 Залік ЗК

1.2 Зарубіжна література 150 5
Залік,

екзамен з к

1.3
Історія України

90
3 Екзамен ЗК

1.4
Історія української культури

90
3 Залік з к

1.5
Безпека життєдіяльності та 
охорона праці 90

з 1 Залік з к

1.6
Екологія

90
3 Залік з к

1.7
Філософія, етика та 
соціологія 90

3 ^ Залік з к

1.8 Ділова англійська мова 120 4 Залік,
екзамен з к

1.9 Правознавство 90 3 Залік з к

1.10 Охорона інтелектуальної 
праці 180 6 Залік з к

1.11
Інформаційні технології

180 6 Залік з к

1.12 Транспортне право 180 6 Залік з к

1.13 Основи теорії устрою судна 180 6 Залік з к

1.14 Управління роботою порта 180 6 Залік з к

1.15
Основи теорії фрахтування

180 6 Залік з к

2 Цикл професійної підготовки

2.1 Основна іноземна мова 
(англійська мова) -  Лексика 450 15 Залік,

екзамен ФК

2.2 Основна іноземна мова 
(англійська мова) -  Фонетика 630 21

Залік,
екзамен ФК

2.3
Основна іноземна мова 
(англійська мова) -  
Г раматика

630 21
Залік,

екзамен ФК

2.4
Основна іноземна мова 
(англійська мова) -  Домашнє 
читання

810 27
Залік,

екзамен ФК

2.5 Латинська мова 90 3 Екзамен ФК

2.6 Німецька мова 630 21 Залік,
екзамен ФК



2.7 Л і н гвокраїнознаветво 180 6 Екзамен ФК

2.8 Вступ до перекладознавства 90 3 Залік ФК

2.У Теорія та практика перекладу 540 18 Залік,
екзамен ФК

2.10 Дипломне проектування 450 15 Екзамен ФК

2.11 Граматичні проблеми науково- 
технічного перекладу 90 3 Екзамен ФК

2.12 Історія основної 
(англійської) мови 90 3 Екзамен ФК

2.13 Порівняльна граматика 90 3 Залік ФК

2.14 Діловий етикет перекладача 
(протокол перекладачів) 90 3 Залік ФК

2.15 Сучасна англійська 
література 90 3 Екзамен ФК

2.16 Порівняльна стилістика 90 3 Екзамен ФК

2.17 Сучасні проблеми 
термінознавства 180 6 Запік.

екзамен ФК

2.18 Лексичні проблеми науково- 
технічного перекладу 180 6 Екзамен ФК

2.19 Порівняльна лексикологія *180 6 Залік ФК

2.20 Переклад термінології 180 6 Залік ФК

Керівник проектної групи 
(гарант освітньо-професійної прогр;

Проектна група:

кандидат філологічних на\к. доцент 
Сазикіна Тетяна Павлівна

кандидат філологічних наук, доцент 
Стовпець Василь Григорович

кандидат філологічних наук 
Смаглій Валерія Михайлівна

кандидат педагогічних наук 
Вторнікова Юлія Сергіївна

кандидат педагогічних наук 
Москалюк Олена Вікторівна

старший викладач 
Лелет Ірина Олександрівна

старший викладач 
Ківенко Інна Олександрівна

завідувач навчальною лабораторією 
Франкевич Валерія Павлівна


