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науки)), спецiальнiсть 035 <Фiлологiя>.
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CITKO АЛЛА ВАСИЛIВНА _
кандидат фiлологiчних наук, доцент,
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ВОРОБКАЛО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛIВНА _

здобувач вищоi освiти,
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зовнIшнtЙ ствЙкхолдЕр :

ЧЕСНОКОВА ГАННА ВАДИМIВНА _
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PiBeHb документа - 3б
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Контрольний примiрник
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1т1 l пп Hol п ми
Розпiл l,. Заl ,альýа ацrя

1.1, Повна назва закJIаду вищоi освiти
та структурного пiдроздi.гrу

Нацiональний авiацiйний унiверситет
Факультет лiнгвiстики та соцiальних
комунiкацiЙ
Кафелпа а}iглiйськоi фiлологii i гrерек

L.2. Сryпiвъ вищоi освiти та назва

квалiфiкацii мовою оригiIIаJIу

ОС кМагiстр>
Магiстр фiлологii за спецiалiзацiею кГерманськi
мови та лiтератури (переклал включно), перша -
англiйська>

1,3 Офiuiйна назва ocBiTHbo-
ппофесiйноi пDогDами

Германськi мови та лiтератури (переклал
включно). пеDша - англiйська

|.4 Тип диплому та обсяг освiтиьо-
прсфесiЙноi програми

Щиплом магiстра, одиничний, 90 крелитiв
СКТС, TepMiH навчання l piK 4 мiсяцi (денна та

заочна фопмлl навчання)

1.5 Акрелитаuiйна iнститушiя Акрелитаuiйна комiсiя MiHicTepcTBa освlти 1

науки Украiни, рiшення Акрелитаuiйноi KoMicii
вiл27 грyдня 2018 р, rrротокол }ф 133.

1.6. Перiод акредитацiТ ло 01.07.2024 р.

\;l. Щикл/рiвень 7 piBeнb Нацiональноi рамки квалiфiкаuiй
УкраiЪи (НРК УкраiЪи), другий цикJI

Свропейського простору вищоi освiти (FQ-
ЕНЕА), 7 piBeHb €вропейськоТ рамки
квалiфiкаuitц для навчання впродовж життя
rEoF-LLL).

1.8. Перелумови Наявнiсть освiтнього ступеня бакалавра

1.9. Форма навчання денна, заочна

1.10, Мова(и) викJIадання yкpalнcbкa

1.11 Iнтернет-адреса постiйного

розмiщення огlису ocBiTHbo-
гrпоlhесi йr.тпт ппогпапли

http://nau.edu.ua
http://gmi2,nau,edu.ua

2.| ЩiлЬ освiтньоi-ПрофеоiйнОi програrrлИ полягае в пiдготовцl фахtвцtв,
конкурентоспроможЕих на ринку шрацi, здатних розв'язувати складнi задачi i
проблеми в га;ryзi фiлологii (зокрема англiйськоi фiлологii, спецiального перекладу,

uйппчдu""" iноземноi мови), що передбачае проведення дослiджень таlабо

здiйсненнЯ iнновацiЙ та характеризустьсЯ невизначенiстЮ умов i вимог, у дiяльностi,
пов'язанiй з аналiзом, творенням (зокрема перекпадом) i оuiнюванням письмових та

усниХ TeKcTiB рiзниХ жанрiВ i стилiв, органiзаuiею успiшноi комунiкаuii рiзними
мовами. навчанням iноземноi мови та перекладу

3,i Предметна область
(Об'ект дiяльностi, теоретичний
змiст)

Об'жтами дiяльностi магiстра фiлологii с мо]]а

в теоретичному та практичному аспектах;
жанрово-стильовi рiзновиди TeKcT,iB. переклад;
мiжособистiсна, мiжкультурна та масова
комунiкацiя в уснiй i письмовiй формi.
Теоретичний змiст предметноi галузi Qтановить
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система наукових теорiй, концепцiй, принцйпiв,
iй, методiв i понять фiлологii,

Орiентацiя освiтньо-професiйпоi
Еро|раý{и

Освiтньо-професiйна програма освiтнього
отупенЯ магiстра, базуеться на загальновiдомих
наукових досягненнях фiлологiчноТ, зокрема,
перекладозпавч01, науки, та методики
викладання iноземних мов, якi дозволяють
будувати професiйну кар'сру у галузi
пер9кладу, мiжмовноТ комунiкацii та
викJIадання iнозомноi мови,
Мова в теоретичному, практичному,
соцiокультурному та iнших аспектах; переклад;
комунiкацiя в уснiй i письмовiй формi;
методика викладання iноземноi мови та
перекладу.
ключовi слова: англiйська фiлологiя, lтереклад,
методика викладання iноземних мов i пе

особливостi ocBiTHbo-
професiйноi програми

фiлологi'i зокрема, перекладу, та методики
викладання iноземних мов

перекладознавчого, наукового дослiдження.
Акцент здiйспюеться на розвитку yMiHb та
навичок здiйснення академiчноi та дiловоТ
комунiкацiт англiйською мовою. особлива увага
придiляеться аналiзу актуаJIьних проблем
перекладOзнавчоТ науки. Студенти проходять
шереддиплOмну практику,
особливiстю програми € викладання п9реважноi
бiльшостi цавчальних дисциплiн iноземноtо
мовою.
вiдмiннiсть ilрограми вiд аналогiчних програм в
1нших закладах вищоi освiти полягас в тому, що
здобувача}{ вищоi освiти пропонуеться
мсциплiна кпереклад в авiацiйнiй галузi> - як
вибiрковий компон9нт2 яка спрямована на
спецiалiзоваву пiдготовку перекладачiв для

Освiтньо-професiйна програма перJдО.ачае
глибоку професiйну пiдготовку в галузi

вання та подальшого навчання
Придатнiсть до працевлаштування Випускники отримуютu ЙЙ**iс*

працевлаштування на пiдприемствах
(органiзацiях, установах) рiзних форм власностiв областi фiлологii, лiнгвiстики, п9рекладу,
викладання iноземних мов. Зокрема,
виIIускники можуть працювати в науковiй,
лIтературно-видавничiй, освiтнiй галузях; на
викладацьких, науково-дослiдних та
адмlнtстративних цосадах у закладах вицоi



Система менедасменту якостi
ОСВIТНЬО-ПРОФЕСIЙНА ПРОГРАМА
кГсрманськi мови та лiтераryри (переклал

включно), перlпа - англiйоька>

Спецiальriiсть 0З 5 Фiлологiя
PiBeHb вищоТ освiти - другий (магiстерський)

Шифр
документа

смя нду опп
12.0l"03 _02 -202l

стор. бз lб

освiти; у засобах MacoBoi iнформаuii, iнтеряет-
маркетингу, у рiзноманiтних фондах, спiлках,

фундацiях гуманiтарного спрямування, закладах
культури тощо; у рiзних галузях господарства,

де потрiбнi послуги зi створення, аналiзу,
пер€кJiаду, оцiнюваýня TeKcTiB, а саме на

пiдприемотвах авiацiйноi гаJIузi.

4.2. Подальше навчання Навчакня на третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy)
piBHi вищоi освiти. Набуття додаткових
квалi&iкаrriй ч оистемi пiслядипломнот освiти,

Роздiл 5. Викладання та оцiнювання
5.1 Викладання та

навчання (методи, методики,
технологii, iнструменти та
об.iаднання)

Студентоuентрований пiдхiд у навчаннl.
Загмьнонауковi та спецiапьнi фiлологiчнi
методи аналlзу лlнгвlстичних одиниць, методи l
методики дослiдження мови i лiтератури,
iнформаuiйно-комунiкацiйнi технологii, зокрема
програми комп'ютерного перекладу та
мультимедiйнi технологiТ навчання перекладу.
Технологii дистанцiйного навчання, _ що

реалiзуються за допомогою комп'ютерноi
технiки, шляхом проведення онлайн занять,
використання cepBiciB для роботи з вiдео,
створення TecTiB, презентацiй, вiзуалiзачiй,
забезпечення звQротного зв'язкy з аудиторiею..

5.2, оцiнювання Екзамени, тести, звiти з практик, курсова

робота, презентацii, поточниЙ контроль,
захист ква_гriфiкаuiйноi роботи.

роздiл б. Програмнi компетентностi
6.1 Iнтегральна

KoMпeTeHTHicTb (IK)
Здатнiсть розв'язувати складнi задачi i
проблеми в галузi лiнгвiстики, перекладу,
методики викладання iноземних мов i переклалу
в шроцосi rrрофесiйноi дiяльностi або навчання,
що шередбачас проведення дослiджень таlабо
здiйснення iнповацiй та характеризу€ться
невизначенiстю умов i вимог.

6.2. Загапьнi
компетентностi (ЗК)

ЗК1. Здатнiсть опiлкуватися державною мовою як

усЕо, так i письмово.
ЗЮ. Здатнiсть бути критичним i самокритичним.
ЗК3. Здатяiсть до пошуку, опрацюваннJI та
апалiзу iнформачii з рiзних джерел.
ЗК4, Умiння виявляти, ставити та BиpitlTyBaTlt
проблеми.
зк5, Здатнiсть шрацювати в командi та
аатономно.
ЗК6. Здатнiсть спiлкуватися iноземною мовою.
ЗК7. Здатнiсть генерувати HoBi iдеi
(кпеативнiсть).
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| Зк8. Здатнiсть до абстрактноrо ;"сrfiй
l

аналIзу та синтезу.
ЗК9, Навички використання iнформацiйних i
комунiкацiЙних технологiЙ.
зкt0. Здатнiсть до адаптацiт та дiй в новiй
ситуацiТ.
зк1 1. Здатнiсть спiлкуватися з представниками
iнших професiйних груп рiзного рiвня (з
експ9ртами з iнших галузеЙ знань/видiв
економiчноТ дiяльностi).
ЗК12. Здатнiсть проведення дослiджень на
належному piBHi.

Фаховi компетентностi (ФК) Фкl. Здатнiсть вiльно орiентуватися в рiзнйнапрямах i школах лiнгвiстичноf та
п9рекладознавчоi науки.
ФК2, Розумiння еволюцiйного шляху розвитку
вiтчизняного i свiтового перекладознавства.
ФК3. Здатнiсть критично осмислювати
iсторичнi надбання та HoBiTHi досягнення
фiлологiчноi науки.
Фк4. Здатнiсть здiйснювати науковий аналiз i
структурування мовного/мовленнсвого й
лlтературЕого матерiалу з урахуванням
класичних i HoBiTHix методологiчних-принЦипiв.
Фк5. Усвiдомлення методопо.iчного,
органiзацiйного та правового пiдгрунтя,
необхiдного дJuI дослiджей ь та/або iнновацйних
розробок у галузi фiлологiТ, презентацiТ ii
результатiв професiйнiй спiльнотi та захист},
tнтелектуальноi власностi на результати
Дослiдхtень та iнновацiй.
ФК6. Володiння системою знань, yMiHb танавичок, необхiдних для здiйснення
перекладацькот дiяльностi.
Фк7. Здатнiсть застосовувати поглибленi
]напня з перекладознавства та ,.rод"п" 

]

викладання iноземних мов i перекладу лл, i

зирiшення професiйних завдань. l

DК8. Здатнiсть вiльно
lпецiмьною термiнологiсю
Iiяльшостi.
Dк9. Усвiдомлення ролi експресивних,
:моцiйних, логiчних засобiв мови для(осягнення запланованого прагматичного
)езультату.
DК10. Розумiнrrя мови як особливоТ знаковоТ
;истеми, ii.природи та функцiй, особливостей
)озвитку) генетичноi i cTpyкTypнoi типологiiIoB cBiTy, фонетичного, лексичного,
раматиЧного niBHiтз плорr"

користуватися
в перекладацькiй
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ФК11. Здатнiсть адекватно й ефективно
використовувати англiйську мову, в уснiй та
письмовiЙ формi, у дiловому та академiчному

регiстрах спiлкування лля вирiшення
комунiкативних завдань,
ФК12. Готовнiоть та здатнiсть здiйснювати
навчання iноземноi мови та перекладу.
ФК13. Уявлення про мову як ключ дtэ

оозчмiння мислення i знання.

Роздiл 7. Програмнi результати навчаЕня
7.т Програмнi результати навчання ПРНl. Оцiнювати власну навчальну та HayKoBOt

професiйЕу дiяльнiсть, будувати i втiлювати
ефективну стратегiю саморозвитку та
професiЙного сап,{овдоско}Iалення.
ПРН2. Упевнено володiти державною та
iноземною мовами для рееIIiзацiI письмовоi та

усноi комунiкацiТ, зокрема в ситуацiях
професiйного й наукового спiлкування;
презентувати результати дослiджень державною
та iноземною мовами.
ПРНЗ. Застооовувати сучаснi N{етолики i
технологii, зокрема iнформаuiйнi. для
успiшного й ефективного здiйснення
професiйноi дiяльностi та забезпечення якостi
дослiдж9цня в галузi фiлологii, зокрема
перекладознавства.
ПРН4. Оцiнювати й критично аналiзувати
соцiально, особистiсно та професiйно значущi
проблеми i пропонувати шляхи iх вирiшення у
складних i неперелбачуваних умовах, що
потребуе застосування нових пiдходiв та
прогнозування.
ПРН5. Знаходити оптимальнi шляхи ефективноi
взасмодii у професiЙному колективi та з

представниками iнших професiйних груп

рiзного рiвня,
ПРН6. Застосовувати знання про екслресивнi,
емоцiйнi, логiчнi засоби мови та TexHiKy
мовлеЕня для доаягнення запланованого
прагматичного результату й

успiшноi KoMyHiKauii.
прн7. Аналiзувати, порlвнювати
класифiкувати рiзнi напрями i школи
лiнгвiстицi та перекладознавствi.
ПРН8. Оцiнювати iсторичнi надбання та HoBiTHi

доOягнення перекладознавства.
ПРН9. Характеризувати теоретичнi засади
(KoHueпrrii, категорiТ, принципи, ocHoBHi
поняття тощо) та прикладнi аспекти

органlзац1l
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перекладознавства,
ПРН10. Збирати й систематизувати MoBHi,
лiтераryрнi факти, iнтерпретувати й
перекладати тексти рiзних стилiв i жанрiв,
зокрема тексти спецiальноi тематики.
ПРН11. Здiйснювати науковий аналiз мовного,
мовлепн€вого Й лiтературного матерiалу.
iнтерпретувати та структурувати його з

ур€tхуванням доцiльних методологiчних
принципiв, формулювати узагальнення на
ocнoBi саiuоотiйно опрацьованих даних.
ПРН12. .ЩотримуватиQя правил академiчноi
доброчесностi,
ПРН13. ,Щоступно й аргументовано пояснювати
cyTнicTb конкретних фiлологiчних питань,
власну точку зору на них та ii обrрунтування як
фахiвцям, так i широкому загаJIу> зокрема
особам, якi навчаються,
ПРН14. Створювати, аналiзувати й редагувати
тексти рiзних стилiв та жанрiв,
ПРН15. Обирати оптимальнi дослiдницькi
пiдходи й методи для аналiзу конкретного
лiнгвiотичного чи лiтературного матерiалу.
ПРНlб. Використовувати спецiалiзованi
концецтуальнi знання з англiйськоI фiлологii i
перекладознавства для розв'язання складних
задач i проблем, що потребуе оновлення та
iнтеграцiT знань, часто в умовах
непо внот/недостатньоi iнформаuiТ та
суýеречливих вимог,
ПРН 1 7. Планувати, органiзовувати, здiйснювати
i презенryвати дослiдження таlабо iнновацiйнi
розробки в галузi англiйськоi фiлологiТ,
перекладOзнавства.
ПРНlВ, Розумiти загальнi особливостi мови як
засобу спiлкування, зв'язок MilK мовою,
мисленням та счспi пьстRо]\л

Роздiл 8. Ресурсне забеl tпечеЕня реалiзацii прOграми
8,1 Кадрове забезпечення Bci штатнi науково,педагогiчшi працiвники, якi

залученi до реалiзацii освiтньоi складовоi опп,
вiдповiдно до лiцензiйних вимог мають
науковий ступiнь таlабо вчене звання, с
провiдними фахiвцями у вiдповiднiй га-пузi, а
також мtlють необхiдний стаж науковоi та
педагогiчноi роботи,

8.2. Матерiально-технiчне
забезпечення

якiсне викладання компонентiв опп
забезпечуеться за допомогою комп'ютерного
класу, ЕавчальýоТ лабораторii сучасних
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техýологiй навчiшня перекhаду,
мультимедiйного класу для навчання усного
перекладу, обладнаних персональними
комп'ютеризованими навчальними мiсцями з
сучасним програмним забезпеченням, зокрема
для навчаЕня кOмп'ютерного перекладу,
мультим9дiЙним лiнгафонним комплексом
SANAKO Lab l00, системою автоматизованого
комп'ютерЕого перекладу SDlTradosstudio
2а16 та OmegaT. Bci навчальнi аудиторii
кафsдри обладнанi комп'ютерами та

д!,тимедiйними проектоOами.
Iнформацiйне та навчмьно-
методи!ше
забезпечення

Чорез електронний решозитарi'1ýрýз електронний решозитарiй НАу
забезпечено доступ кожного студента до
електронних навчмьно-методичних комплексiвта навчально-методичних матерiалiв з
компонснтiв програми; забезпечено доступ
студентiв до мережi IHTepHeT,
Bci етуденти забезпеченi пiдручниками та
}IавчаJIьýими посiбниками з компон9нтiв оПП.

9, Академiчна мобiльнiсть
Нацiональна кредитна мобiльнiсть На ocHoBi двостороинiх доiЬЙрЬ r,цЬ,

закладами вищоi освiти Укпаiни.
Мiжнародна кредитна мобiльнiсть У рамках програми СС Еразмус-r. на ocHoBi

двостороннiх договорiв Mixt Нацiональним
авiацiйним унiверситетом та навчальними

Навчання iпоземних здобувачiв
вищоi освiти

е лiцензiя МОН УкраiЪи на ,tд."r.*у
iшоземцiв та осiб без громадянства (наказ мон

26,12,2al9 JФ 1020-л
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Компоненти освiтньо-професiйЕоi
програми (навчальнi дисциплiни, KypcoBi

проекти (роботи), практики,
квалiф iкацiЙ на робота)

fiл ьк1 сть
кредитlв

. Qорма
пlдсумкового

контролю

UeMecTp

обов'язковi компоненти

OKl Щiлова iноземна мова 3,5 екзамен 1

ок2 Diлософськi проблеми наукового шlзнання 3,5 циференцiйований зал к 2

окз Переклад галузевоi лiтератури 7,0 диференцiйований залtк
екзамен |,2

ок4 3агальне мовознавство 4,0 екзамен 1

ок5 Дктуальнi проблеми лiнгвiстики та
пеD9клаJIознавства

3,5 циференцiйований залiк 1

окб Дкадемiчна ангпiйська мова 3,5 екзамен 1

ок7 Иетодика викладання iноземних мов l
IерекJIадY у вищlи школ1

6,0 екзамен 2

ок8 иетодологiя прикладних дослiджень у
эферi фiлологiт

)\ циференuiйований залiк 2

ок9 Курсова робота з методопогii пРиклалних
цослiджень у сферi фiлологii

1,0 захист 2

oКl 0
Науково-лослiдна шрактика у сферi
германських мов та лiтератур (переклалу
включно), першоТ - англiйськоТ

4,5 шиференuiйований залiк 2

ок1 l Iереддипломна практика 6,0 диференшiйований залtк aJ

ок12 Квалiфiкацiйний екзамен 1,5 екзамен
aJ

окlз кваrliф ikalriйHa робота 19,5 захист nJ

загальний обсяг обов'язкових компонент: бб кредитiв CK'I'L

вибiрковi компоненти*

вк1 4,0 циференuiйований залiк

вк2 4,0 циференцiйований залiк

вкб 4,0 циференuiйований залiк

загальний обсяг вибiркових компонент 24 кредити €КТС
Загальний обсяг освiтньо-професiйноi
проrрами

90 крелитiв €КТС

2. Перелiк компонент освiтньо-професiйноi програми
та ik логiчна послиовпiсть

2.1. Пепелiк компонент

*Реапiзацiя права зdобувачiв Buu4o| освimu на вiльнuй вuбiр наGча.цьLttlх )uсцurшiн пlа

сmворення iнduвidуально\' ocBimHbot mраекmарii' ре?ламенmу€mься Законол,t YKpalHu кПро

вulцу освimуl mа внуmрiu,tнiл,tu НОРМаmUВНUu,lu акmа]уlu нАу. Вuбiрковi кам,поненmLt

обuраюmься зdобувачаfolu вulцоi освimu iз каmалоziв рекол,tенdованuх mа альmернаmuвнuх

вuбiрковuх duсцuплiн.



система менеджменту якостi
освlтньо-проФЕсlЙнА прогрАмА
<Германськi мови та лiтератури (перклал

включно), псршlа - англiйська>

Спецiальнiсть 03 5 Фiлологiя
PiBeHb вищот освiти - другий (магiстерський)

Шифр
документа

СМЯ НАУ ОПП
12.01.03 -02-z02l

стор. 12з lб
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2.2. Струкryршо-логiчна схема ОIIП

2 семестр 3 семестр

[щ

щ

[ц
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а3. вачiв вишот освiти
Форми атестацiТ
здобувачiв вищот освiти

Атестацiя здiйснюсться у формi квалiфiкацiйного екзамену та
1чного захи iфiкацiйноi

Вимоги до
квалiфiкацiйного
екзамену

Квалiфiкаuiйний екзамен
досягЕоння результатiв
прогр€lмою.

мае забезпечити оцiнювання
навчання, визначених освiтньою

Вимоги до
квалiфiкацiЙцоi роботи

Квалiфiкацiйна робота спрямована на розв'язання
спецiалiзрваноi задачi таlабо практичноi шроблеми в галузi
фiлологii, що передбачае проведення дослiдж9нь таlабо
здiйснення iнновацiй та характеризуеться невизначенiстю умов i
вимог. Квалiфiкацiйна робота не повинна мiстити академiчний
плагiат, фабрикашii таlабо фальоиф iкацii. Квалiфiкаuiйна робота
мае бути розмiщена на сайтi закладу вищоi освiти чи його
пiдроздцу або в репозитарii закладу вищоi освiти.

Вимоги до публiщIого
захисту

Публiчний захист квалiфiкацiйноi роботи складасться з таких
структурýих частин:
1) доповiдь студеЕта;
2) вiдповiдi rra поставленi питання,
У доповiдi на захистi, яка тривас 7-10 хвилин, студент мае
висвiтлити змiст дослiдження, його мету, завдання,
предмет та об'ект, обrруктувати вибiр т9ми, сryпiнь iT
висвiтлення в науковiй лiтературi. Основна частина доповiдi мас
бути присвячена викладенню Hayкoвoi новизни роботи,
резульiатiв Дослiдження, тrрактичних висновкiв i
рекомендацiй.
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РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 

на освітньо-професійну програму 

«Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Національного авіаційного університету 

 

Якісна підготовка здобувачів вищої освіти з філології є важливим компонентом 

гуманітарної політики української держави. Фахівці з іноземної філології, перекладачі 

є затребуваними на ринку праці, вони задіяні як в освітянській сфері, так і 

різноманітних галузях національної економіки. Національний авіаційний університет 

має в своєму арсеналі досвід, потужний кадровий потенціал та сучасне навчальне 

середовище для якісної підготовки таких фахівців. 

Рецензована освітньо-професійна програма «Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська» розроблена робочою групою кафедри 

англійської філології і перекладу факультету лінгвістики та соціальних комунікацій 

НАУ після консультацій із науковцями, потенційними роботодавцями, які 

підтвердили потребу у підготовці фахівців спеціальності 035 «Філологія» 

спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська». 

Освітньо-професійна програма містить перелік програмних компетентностей, 

що визначають здатність випускника за освітнім ступенем магістра успішно 

здійснювати професійну діяльність згідно зі здобутою кваліфікацією. Програмні 

компетентності розподілені на загальні та фахові відповідно до профілю програми. 

Фахові компетентності носять практичний характер, вони є специфічними для 

освітньо-професійної програми і визначають зміст підготовки фахівця. 

Навчальний план підготовки магістрів освітньо-професійної програми 

«Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» повністю 

відповідає завданням освітньо-професійної програми. 

Послідовність вивчення дисциплін, їхній перелік та обсяг, план та графік 

навчального процесу відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів 

вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія», спеціалізацією 035.041«Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» і покликані сприяти 

забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам потенційних 

роботодавців. 
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