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ПЕРЕДМОВА 
Розроблено  робочою  групою  (науково-методичною  комісією  спеціальності   035  Філологія,  спеціалізації  035.055
«Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька» у складі:

Прізвище,
ім’я,

по батькові
керівника
та членів
проектної

групи

Найменування
посади, місце

роботи

Найменування
закладу, який

закінчив
викладач,

рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація

згідно з
документом

про вищу
освіту*

Науковий ступінь, шифр і
наймену вання наукової

спеціальності, тема
дисертації, вчене звання, за

якою кафедрою
(спеціальністю) присвоєно

Стаж
науково-

педагогічної
та/або

наукової
роботи

Інформація про наукову діяльність
(основні публікації за напрямом,

науково-дослідній роботі,
участь у конференціях і семінарах, робота

з аспірантами та докторантами,
керівництво науковою роботою

студентів)

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача

(найменування
закладу, вид

документа, тема,
дата видачі)

Керівник 
проектної групи
Драненко 
Галина 
Флорівна

Доцент
Кафедра

романської
філології та
перекладу

Чернівецький
національний
університет
імені Юрія
Федьковича

Чернівецький
державний
університет
імені Юрія

Федьковича,
1994 р.

ЛМ № 010333
«Романо-

германська
філологія»
Філолог-
романіст.
Викладач

французької
мови та

літератури.

Доктор філологічних наук,
диплом ДД № 002036 від

25.04. 2013 р.
10.01.04. – література

зарубіжних країн та 10.01.05.
– порівняльне

літературознавство

Доцент кафедри
французької мови

02ДЦ № 015610 Рішенням
Атестаційної колегії

від 19.10.2005 р.

Тема дисертації:
“Онтологічні й аксіологічні

виміри міфологічних
структур у контексті

французької літератури
ХХ ст.”

25 років Монографії: 

1. Dranenko  G.  Traductions  des  oeuvres  de
Gustave Flaubert en russe et en ukrainien /
Flaubert sans frontières : les traductions des
oeuvres  de  Flaubert,  Centre  Flaubert,
Cérédi.  — Rouen :  Université  de  Rouen,
2016 //
http://flaubert.univ-rouen.fr/traductions/equi
pe_03.php; 

2. Драненко Г.,  Сатиго  І.  Література  та
переклад : від поетики до етики / Галина
Драненко,  Ірина  Сатиго.  —  Чернівці  :
Місто, 2016. — 184 с.
Статті у фахових виданнях: 

1. Dranenko G. L’image de la Maison hantée
dans les premiers  textes de Bernard-Marie
Koltès // Hantises et spectres dans le théâtre
de Koltès et  dans le théâtre contemporain.
—  Limoges :  Lambert-Lucas,  2018.  — P.
25—41.

2.  Dranenko G. Les  implications poétiques et

Літературознавча 
асоціація « Lettrés-
d’union » (Лотаринґія,
Франція)
Тема : Сучасна 
французька 
література в 
рецептивному та 
соціокритичному 
ракурсі.
8.01.2019 по 8.02.2019
Сертифікат від 
8 лютого 2019 р.

http://flaubert.univ-rouen.fr/traductions/equipe_03.php
http://flaubert.univ-rouen.fr/traductions/equipe_03.php


politiques des retraductions des  œuvres  de
Gustave Flaubert en  URSS // «Flaubert sans
frontières.  Les  traductions  des  œuvres  de
Flaubert »  (numéro  dirigé  par  Florence
Godeau et  Yvan Leclerc),  Revue Flaubert,
n°17,  2018  (revue  en  ligne :
http://flaubert.univ-rouen.fr/revue/sommaire
.php?id=19).

3. Драненко Г.  Байки  Байяра:  художня
теорія  літератури  чи/та/є  літературо-
знавчий  роман  //  Питання  літературо-
знавства / гол.  ред. : О. В.  Червінська.
—  Чернівці :  Чернівецький  нац.  ун-т,
2019. — Вип. 99. — C. 111—134. 
Участь у наукових конференціях: 

1.  Dranenko G.  Solitudes  et  solidarités  de
Pascal Quignard  //  G. Dranenko,  F.  Hanus
(dirs).  Solitaire  et  solidaire.  Création  et
engagement  à  l’œuvre  dans  la  littérature.
Actes  du  colloque  de  l’Association
Européenne  François  Mauriac.  –  Paris:
Harmattan, 2018. – P. 235-246. 

2.  Dranenko G.  Traductions  et  traducteurs  de
François Mauriac en russe et en ukrainien :
chiffres  et  lettres  (1).  Mauriac  en  russe  //
Intervoix.  Bulletin  de  l’Association
Européenne  François  Mauriac,  avril  2019.
— № 40. — P. 35-37.

3.  Dranenko G.  Le  rêve  et  l’errance  :  un
dialogue imaginaire entre Aharon Appelfeld
et Pascal Quignard // Intervoix. Bulletin de
l’Association Européenne François Mauriac,
avril 2019. — № 40. — P. 9-10.

4.  Dranenko G.  L’imaginaire  mystique  à
l’œuvre dans les romans de Sofi Oksanen //
Dranenko  G.,  Hanus  F.  Rencontres  des
littératures  de Tallinn.  –  Paris:  Harmattan,
2019. —P. 45—64.

5.  Dranenko G.  Mauriac  en  ukrainien  //
Intervoix.  Bulletin  de  l’Association



Européenne  François  Mauriac,  novembre
2019. — № 42. — P. 11-14.

6.  Dranenko G.  Traductions  et  traducteurs  de
François Mauriac en russe et en ukrainien :
chiffres et lettres (3). Traducteurs russes de
Mauriac  //  Intervoix.  Bulletin  de
l’Association Européenne François Mauriac,
avril 2020. — № 43. — P. 7—9.

Участь у міжнародних наукових проектах
французьких університетів
1. Науковий проект  “Zola derrière le rideau 

de fer » (2019-2020), кер. Орелі Баржоне 
та Карл Зеґер (Версальський університет,
Франція)

2. Науковий проект “Flaubert sans frontières”
(2014-2020),  кер.  Флоранс  Ґодо  та  Іван
Леклер  (Руанський  університет,
Франція). 

3. Науковий проект « La Grande famine en 
Ukraine 1932-1933» (2016-2019), кер. 
Ірина Дмитришин (« Українські студії » 
Національного Інституту Східних Мов і 
Культур, Париж).

4.  Науковий  проект  Лотаринзького
університету « Pleins feux sur les femmes
(in)visibles» (2018-2019),  кер. Е. Шарані,
Л.  Деноз  і  С.  Тьєблемон  (CREM,
Франція). 

5.  Науковий  проект  Лотаринзького
університету  « Biennale  Koltès »  (2012-
2016),  кер.  Андре  Петіжан  (CREM,
Praxitexte, Франція). 

Керівництво науковою роботою магістрів та
бакалаврів ЧНУ. 

Члени
проектної групи
Попович 
Михайло 
Михайлович

Завідувач
кафедри

романської
філології та

Чернівецький
державний

університет,
1970 р.

Доктор філологічних наук
Спеціальність: 10.02.05 –

романські мови
Диплом № 002411

Стаж
науково-

педагогічної
роботи  – 50

Монографії:
1.  Попович  М.М.  Детермінованість/

недетермінованість іменника у мовленні
(на  матеріалі  французької  мови).  –

Київський 
національний 
лінгвістичний 
університет грудень 



перекладу,
Чернівецький
національний
університет
імені Юрія
Федьковича

Спеціальність:
романо-

германські
мови та

література.
Філолог.
Викладач

французької
мови.

Диплом №
886990

Тема дисертації: «Категорія
детермінованості/недетермін

ованості іменника  у
мовленні (на матеріалі

французької мови)»,  2001
Професор кафедри
французької мови

років Чернівці: Рута, 2001. – 347 с.
2.  Попович  М.М.  Количественные  пара-

метры  категории  определенности/
неопределенности  французского  су-
ществительного/ Категория количества в
современных  европейских  языках.–
Киев: Наукова думка, 1990. – С. 79-93.

Статті у фахових виданнях: 
1. Popovych М. Des causes de la disparition

des diminutifs du français //  Актуальні
проблеми романо-германської філології
та  прикладної  лінгвістики.  №  5 (14),
2017. – С. 87-108.

2. Попович  М.М.  Голос  жінки  в  історії
французької  філології//  Актуальні
питання  суспільних  наук  та  історії
медицини. Спільний українсько-румун-
ський  науковий  журнал.  –  Чернівці-
Сучасва: БДМУ. – 2017. – №4 (№ 16). –
С.161-166.  DOI :  10.24061/2411-
6181.4.2017.125

3. Popovych  M.  Peut-on considérer
H.Estienne comme précurseur de Cl.
Vaugelas //  Науковий  вісник  Черніве-
цького ун-ту: Збірник наукових праць –
Вип.  807.  Романо-слов’янський
дискурс.  –  Чернівці:  Чернівецький
націон. ун-тет, 2018. – С. 3- 12.

4. Popovych  M.  On  semiotic  relations
between  nicknames  and  proper  names //
Advanced  linguistics.  № 4 (2019).  DOI:
https://doi.org/10.20535/2617-
5339.2019.4.185668

5. Popovych M.  Doit-on traiter les surnoms
comme noms propres//  Науковий вісник
Чернівецького ун-ту: Збірник наукових
праць – Вип. 22 (821). Романо-слов’ян-
сякий  дискурс.  –  Чернівці:  Черні-
вeцький націон. ун-т, 2019. – С. 3- 13.
Участь у наукових конференціях 

2015 рік. 
Тема: Вивчення 
педагогічного досвіду
кафедри іспанської та
французької філології
в організації та 
проведенні 
навчального процесу. 
Посвідчення від 24 
грудня  2015 року.

https://doi.org/10.20535/2617-5339.2019.4.185668
https://doi.org/10.20535/2617-5339.2019.4.185668


1. Popovych M. De l’étude des diminutifs dans
les premières grammaires françaises // Lan-
gues,  sciences, pratiques : Actes du premier
colloque  international  francophone  en
Ukraine 19-20 octobre 2017. – 115-118 p.

2.  Попович  М.М.  Про  два  філологічні
трактати  Марі  де  Гурне//  Структурно-
семантичні  і  когнітивно-дискурсивні
парадигми сучасного романського мово-
знавства:  Матеріали  VІ  Всеукр.
конференції романістів (5-6 жовтня 2017
року). – C. 5-7

3.  Popovych  M.  Sur  la  contribution  d’Henri
Estienne  à  l’émergence  de  la  doctrine  du
‟bon  usageˮ  de  Claude  Vaugelas.  V
Міжнародна  науково-практична  конфе-
ренція: Фундаментальні та прикладні ас-
пекти  дослідження:  Сучасні  науково-
практичні  рішення та  підходи.  Міждис-
циплінарні  перспективи.  Том  5.  Баку-
Банська  Бистриця-Ужгород-Херсон
Просвіт, 2019. – С.401-411.
Керівництво  аспірантами  Київського

національного лінгвістичного ун-ту;
Керівництво  науковою  роботою

магістрів  та  бакалаврів  Чернівецького
національного університету

Стефурак 
Олена 
Валеріївна

Доцент
Кафедра

романської
філології та
перекладу

Чернівецький
національний
університет
імені Юрія
Федьковича

Чернівецький
державний
університет
імені Юрія

Федьковича,
2002 р., 
«Мова та

література
(французька)»,
кваліфікація –

філолог,
викладач

французької

Кандидат філологічних наук,
10.02.05 – романські мови,

диплом
ДК № 004753 від

17.02.2012 р.
Тема дисертації:

«Концептуалізація простору
у семантиці прийменників

(на матеріалі французької та
румунської мов»,

доцент кафедри романської
філології та перекладу,

атестат

18 років Статті у фахових виданнях: 
1.  Стефурак  О.  В.  Клас  прийменників  у

лінгвокогнітивному  висвітленні.
Науковий  вісник  Чернівецького
національного  університету.  Романо-
слов’янський дискурс. Зб. наук. праць. –
Чернівці:  Чернівецький  національний
університет, 2018. – Вип. 807. – С. 64–69.

2. Стефурак О. В. Корпуси текстів у 
контексті формування технологічної 
компетентності перекладача. Science and 
education a new dimension. Pedagogy and 
psychology. – VII (77), Issue: 188, 2019. – 

"Journées
professionnelles  du
français  en  Ukraine"
(м. Київ) 
Сертифікат 
від 15.06.2019

"Université d'été de
Chernivtsi"  -  м.
Чернівці 

Сертифікат 
від 28.06.2019



мови та
літератури,

вчитель
англійської

мови.

12ДЦ № 042594 від
28.04.2015 р.

P. 60-62. 
Участь у наукових конференціях: 

1. Stefurak Olena.  Les  manifestation  de
l’explicitation dans les traductions françaises
en  fonction  de  la  langue  source.  Colloque
International  d’Etudes  Francophones  de
Timişoara  (CIEFT).  «Comparaison(s)»,
Timişoara,  Université  de  l’Ouest  de
Timişoara, Roumanie, 15-16 mars 2019. 

2. Stefurak  Olena.  L’approche  par  corpus
dans  la  perspective  traductologique.
Interconnexion  des  paradigmes  et  des
approches  dans  l’étude  des  langues-
cultures.  Colloque international.  Chișinău,
ULIM, 10-11 mai 2018.

3. Стефурак  О.В.  L’usage  des  corpus
électroniques  dans  la  pratique  de  la
traduction  //  3ème  colloque  international
francophone  en  Ukraine  «  Langues,
Sciences  et  Pratiques  »  (Odessa  du
03/10/2019 au 04/10/2019). Одеса, 2019. –
С. 41.

4. Стефурак  О.В.  Використання  корпусів
текстів  у  контексті  оптимізації  роботи
перекладача  //  Матеріали  V
Міжнародної конференції «Перспективи
розвитку філологічних наук» (м. Харків,
2-3  листопада  2018  року).  Херсон:
Видавництво «Молодий вчений»,  2018.
– С. 139- 142.

Керівництво науковою роботою магістрів та
бакалаврів ЧНУ. 

Університет Париж 8,
Венсен – Сен-Дені (м.
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1. Профіль освітньої програми «Французько-український переклад та
переклад з другої іноземної мови» зі спеціальності 035 Філологія (за

спеціалізацією 035.055 «Романські мови та літератури (переклад
включно), перша – французька»

1 – Загальна інформація
Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу

Чернівецький національний університет
факультет іноземних мов
кафедра романської філології та перекладу

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу

Магістр. Філологія (Романські мови та літератури (переклад 
включно), перша – французька) 

Офіційна назва 
освітньої програми

Французько-український  переклад  та  переклад  з  другої
іноземної мови 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 
термін навчання 1,4 роки

Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію Серія НД № 2591040 відповідно
до рішення Акредитаційної комісії від 31 січня 2013 протокол
№101,  наказ  МОН України  від  19.12.2016  №1565,  термін  дії
сертифіката до 1 липня 2023 року

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл, 
ЕQF-LLL – 7 рівень

Передумови Наявність ступеня вищої освіти «Бакалавр»
Мова(и) викладання Українська, французька, англійська 
Термін дії освітньої 
програми

Термін дії освітньої програми 2017-2023 р.

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми

https://mel.chnu.edu.ua/informacijnij-paket

2 – Мета освітньої програми
Набуття  освітньої  та  професійної  кваліфікації  для  здійснення  професійної  діяльності,
пов’язаної  із  аналізом,  творенням,  перетворенням  і  оцінюванням  письмових  та  усних
перекладів  текстів  різних  жанрів  і  стилів  (як  із  науково-дослідною,  критично-
аналітичною,  так  і  з  прикладною метою),  організацією успішної  медіації  французькою
мовою як першою іноземною та англійською як другою іноземною мовою.

3 – Характеристика освітньої програми
Опис предметної 
області

Програма підготовки включає : 
-теоретичне та практичне навчання становить 74 кредити ECTS
(82,2  %)  із  дисциплін  у  вигляді  аудиторних  занять  (лекції,
семінарські,  лабораторні  і  практичні  заняття)  і  самостійної
роботи; 

- обсяг  теоретичного  навчання,  який  забезпечує  отримання
базової  кваліфікації  з  основної  мови  складає  28,5  кредитів
ECTS (32%). 
Блок навчальних дисциплін, що забезпечує підготовку з другої
іноземної мови складає 27,5 кредитів ECTS (30,6%)

  виконання  магістерської  наукової  роботи  за  спеціальністю
становить 7 кредитів ECTS (7,7 %);

проходження  асистентської  практики  з  французької  мови

https://mel.chnu.edu.ua/informacijnij-paket


становить 6 кредитів ECTS (6,7 %); 
Проходження  перекладацької  практики  з  основної  та  другої
іноземної мови становить 3 кредити ECTS (3,3 %).

Об’єкт  вивчення: французька  та  англійська  мови  (в
теоретичному  /  практичному,  синхронному  /  діахронному,
стилістичному,  соціокультурному,  науково-дослідницькому
аспектах); література (в теоретичному / практичному, науково-
дослідницькому аспектах); жанрово-стильові різновиди текстів;
переклад  (у  теоретичному  /  практичному,  науково-
дослідницькому  аспектах);  міжособистісна,  міжкультурна  та
масова комунікація в усній та письмовій формі. 

Методи  і  засоби: загальнонаукові  та  спеціальні
філологічні  методи  аналізу  лінгвістичних  одиниць,  методи  і
методики  дослідження  мови,  літератури  і  перекладу,
інформаційно-комунікаційні технології. 

Професійна підготовка магістра філології передбачає:
Оцінювати  власну  навчальну  та  науково-професійну

діяльність,  будувати  і  втілювати  ефективну  стратегію
саморозвитку та професійного самовдосконалення.
Демонструвати  належний  рівень  володіння  державною  та

іноземними  мовами  для реалізації  письмової  та  усної
комунікації,  зокрема  в  ситуаціях  професійного  й  наукового
спілкування;  презентувати  результати  своїх  досліджень
державною та іноземними мовами.
Застосовувати  сучасні  методики  і  технології,  зокрема

інформаційні,  для  успішного  й  ефективного  здійснення
професійної  діяльності  та  забезпечення  якості  наукового
дослідження  в  конкретній  філологічній  галузі
(перекладознавстві).
Цінувати  різноманіття  та  мультикультурність  світу  й

керуватися  у  своїй  діяльності  сучасними  принципами
толерантності, діалогу та співробітництва.
Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та

професійно  значущі  проблеми  і  пропонувати  шляхи  їх
вирішення, аргументуючи власну точку зору.
Знаходити  оптимальні  шляхи  ефективної  взаємодії  у

професійному  колективі  та  з  представниками  інших
професійних груп різного рівня.
Застосовувати  знання  про  експресивні,  емоційні,  логічні

засоби  мови  та  техніку  мовлення  для  досягнення
запланованого  прагматичного  результату  й  організації
успішної комунікації.
Аналізувати,  порівнювати  і  класифікувати  різні  напрямки  і

школи в лінгвістиці, зокрема в перекладознавстві.
Оцінювати  історичні  надбання  та  новітні  досягнення

філологічної та перекладознавчної науки.
Характеризувати теоретичні та практичні аспекти конкретної

філологічної галузі.
Демонструвати  поглиблені  знання  з  обраної  філологічної

спеціалізації.
Здійснювати  науковий  аналіз  мовного  й  літературного

матеріалу,  інтерпретувати  та  структурувати  його  з



урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів,
формулювати  узагальнення  на  основі  самостійно
опрацьованих даних.
Дотримуватися правил академічної доброчесності.
Доступно й аргументовано пояснювати сутність  конкретних

філологічних питань і власну точку зору на них як фахівцям,
так і широкому загалу.
Здійснювати літературне редагування текстів різних стилів та

жанрів.
Обирати  оптимальні  дослідницькі  підходи  й  методи  для

аналізу  конкретного  лінгвістичного,  перекладознавчого  чи
літературного матеріалу.

Орієнтація освітньої 
програми

Освітньо-професійна,  прикладну  орієнтацію:  випускник  повинен
вміти  планувати,  організовувати,  здійснювати  і  презентувати
прикладне дослідження в перекладознавчій галузі.

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації

Основний фокус програми – підготовка майбутнього письмового/
усного перекладача з французької та англійської мов.
Письмовий перекладач здійснює переклад суспільно-політичних.
науково-технічних,  ділових,  інформаційних,  а  також  художніх
текстів іноземної мови і навпаки.
Усний  перекладач  сприймає  і  перекладає  інформацію  в  усній
формі.  Фахівець  повинен  володіти  гнучкістю висловлювання та
мати широкі фонові знання про предмет повідомлення.

Особливості програми Програма  орієнтована  на  поглиблене  вивчення  теоретичних  і
практичних  основ  у  галузі  романо-германської  філології  й
перекладознавства  та  спрямована  на  практичну  діяльність
випускника,  тому  передбачає  виробничу  практику,  участь  у
міжнародних програмах академічного обміну (в рамках угоди
про  співпрацю  з  Лотаринзьким  університетом  імені  Поля
Верлена  м.  Мец (Франція)).  Підсумкова атестація  передбачає
захист кваліфікаційної роботи з французької мови та складання
комплексного  державного  іспиту  з  другої  іноземної  мови
(англійської).  Викладання ведеться французькою, англійською
та українською мовами. 

Академічні права 
випускників 

Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. 
Набуття  додаткових  кваліфікацій  у  системі  післядипломної
освіти. 

4 – Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Магістр-філолог може працювати в науковій,  літературно-
видавничій,  освітній  галузях;  на  викладацьких,  науково-
дослідних  та  адміністративних  посадах  у  вищих  навчальних
закладах  I-IV рівнів акредитації; у друкованих та електронних
засобах  масової  інформації,  РR-технологіях,  у  різноманітних
фондах,  спілках,  фундаціях  гуманітарного  спрямування,
музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

Освітньо-професійна  програма  за  спеціальністю  035
«Філологія»  може  бути  спрямована  на  підготовку  з  таких
професій  (згідно  з  чинною  редакцією  Національного
класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2016):

2444.1  Молодший  науковий  співробітник  (філологія,
лінгвістика та переклади)



2444.1  Науковий  співробітник  (філологія,  лінгвістика  та
переклади)

2444.1  Науковий  співробітник-консультант  (філологія,
лінгвістика та переклади)

2444.1 Філолог-дослідник
2444.2 Гід-перекладач 
244.2 Філолог 

2444.2 Перекладач
2444.2  Перекладач технічної літератури
2444.2  Редактор-перекладач
2444.2 Лінгвіст 
2451.1 Літературознавець
2451.2 Літературний співробітник
2451.2  Редактор науковий
2451.2 Редактор літературний
2451.2 Редактор технічний
2451.2 Член головної редакції
2451.2  Член колегії (редакційної)
2451.2  Ведучий програми
2451.2  Кореспондент
2359.2  Лектор
2431.2  Архівіст
2432.2  Бібліограф
2432.2  Бібліотекар
2310.2 Викладач вищого навчального закладу
2320 Вчитель загальноосвітнього навчального закладу
2320 Викладач  професійного  навчально-виховного

закладу
23 51.1  Молодший  науковий  співробітник  (методи

навчання)
2351.2  Викладач (методи навчання)
5 – Викладання та оцінювання

Викладання та 
навчання

Студентсько-центроване  навчання,  самонавчання,  проблемно-
орієнтоване навчання, комунікативно-діяльнісний підхід, навчання
через асистентську практику.

Оцінювання Усні та письмові екзамени, захист практик, презентації,  проектні
роботи тощо.

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність

Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та  практичні
проблеми  в  галузі  філології  (лінгвістики  та  перекладу)  в  процесі
професійної  діяльності  або  навчання,  що  передбачає  застосування
теорій  та  методів  філологічної  науки  і  характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні 
компетентності 

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. Здатність працювати в команді та автономно. 
ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземними мовами.
ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 8.  Навички  використання  інформаційних  і  комунікаційних



технологій.
ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК 10. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами, що

вивчаються,  з  представниками інших професійних груп різного
рівня.

ЗК 11. Здатність проведення досліджень на належному рівні.
ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

Спеціальні (фахові, 
предметні)  
компетентності

ФК  1.  Здатність  вільно  орієнтуватися  в  різних  лінгвістичних
напрямах і школах.
ФК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з
теорії, історії та країнознавства другої іноземної мови (англійської). 
ФК 3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні
досягнення філологічної науки.
ФК  4. Здатність  здійснювати  науковий  аналіз  і  структурування
мовного  /  мовленнєвого  й  літературного  матеріалу  з  урахуванням
класичних і новітніх методологічних принципів.
ФК 5. Усвідомлення методологічного та організаційного підґрунтя,
необхідного для  досліджень та/або інноваційних розробок  у  галузі
філології, презентації їх результатів професійній спільноті. 
ФК  6. Здатність  застосовувати  поглиблені  знання  з  фаху  для
вирішення професійних (перекладацьких та педагогічних) завдань. 
ФК 7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в
обраній галузі наукових досліджень.
ФК 8. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів
мови для досягнення запланованого прагматичного результату.

7 – Програмні результати навчання 
ПР  1. Оцінювати  власну  навчальну  та  науково-професійну
діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку
та професійного самовдосконалення.

ПР  2.  Упевнено  володіти  державною  та  іноземними  мовами  для
реалізації  письмової  та  усної  комунікації,  зокрема  в  ситуаціях
професійного й наукового спілкування. 

ПР 3.  Застосовувати сучасні методики і технології для успішного й
ефективного  здійснення  професійної  діяльності  та  забезпечення
якості дослідження в галузі перекладу. 

ПР 4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та
професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у
складних  і  непередбачуваних  умовах,  що  потребує  застосування
нових підходів та прогнозування.

ПР  5. Знаходити  оптимальні  шляхи  ефективної  взаємодії  у
професійному  колективі  та  з  представниками  інших  професійних
груп різного рівня.

ПР 6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби
мови та техніку мовлення / перекладу для досягнення запланованого
прагматичного результату й організації успішної комунікації.

ПР  7. Аналізувати,  порівнювати  і  класифікувати  різні  напрями  і
школи в лінгвістиці.

ПР  8. Характеризувати  теоретичні  засади  (концепції,  категорії,
принципи,  основні  поняття  тощо)  та  прикладні  аспекти  обраної
філологічної спеціалізації.

ПР  9. Збирати  й  систематизувати  мовні  та  мовленнєві  факти,
інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів, з різних
галузей знань.

ПР  10. Здійснювати  науковий  аналіз  мовного  та   мовленнєвого
матеріалу,  інтерпретувати  та  структурувати  його  з  урахуванням
доцільних  методологічних  принципів,  формулювати  узагальнення
на основі самостійно опрацьованих даних.



ПР  11. Використовувати  в  своїй  професійній  діяльності  знання  з
теорії, історії та країнознавства другої іноземної мови (англійської). 
ПР 12. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних
філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування
як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.

ПР  13. Планувати,  організовувати,  здійснювати  і  презентувати
державною  або  іноземними  мовами  результати  наукового
дослідження та/або інноваційні розробки з перекладу. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення Проведення  лекцій  з  навчальних  дисциплін  науково-педагогічними

(науковими)  працівниками  відповідної  спеціальності  за  основним
місцем роботи:
1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання –100% ;
2)  які  мають  науковий  ступінь  доктора  наук  та  вчене  звання
професора – 50 %,

Матеріально-технічне 
забезпечення

Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та
контрольних  заходів  (кв.метрів  на  одну  особу  для  фактичного
контингенту студентів та заявленого обсягу з урахуванням навчання
за змінами) – 3,45 (+1,05);

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення

Забезпеченість  мультимедійним  обладнанням  для  одночасного
використання  в  навчальних  аудиторіях  (мінімальний  відсоток
кількості аудиторій) – 43% (+13%);
Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими
періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю, в
тому числі в електронному вигляді – 19 (+14);
Наявність  електронного  ресурсу  закладу  освіти,  що  містить
навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального
плану, в тому числі в системі дистанційного навчання (мінімальний
відсоток навчальних дисциплін) – 78 (+12).

9 – Академічна мобільність
Національна кредитна
мобільність

Не передбачена

Міжнародна кредитна 
мобільність

Рамкова угода про співпрацю між Чернівецьким національним
університетом  та  Лотаринзьким  університетом  (м.  Мец,
Франція) (Еразмус+).

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти

Не передбачена

2. Перелік компонент освітньо-професійної  програми та їх логічна
послідовність

2.1.  Перелік компонент ОП             

Код
н/д

Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),

практики, кваліфікаційна робота)

Кількість 
кредитів

Форма
підсумк.

контролю
1 2 3 4

Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1 Педагогіка та психологія вищої школи 3 іспит
ОК 2 Загальне мовознавство 4 іспит
ОК 3

Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
5 залік / іспит



ОК 4
Основна іноземна мова (французька)

22,5 іспит

ОК 5 Друга іноземна мова (англійська) 14,5 іспит
ОК 6 Магістерська робота 7 Захист
ОК 7

Кваліфікаційний іспит з другої іноземної мови
Іспит

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 7 56
Вибіркові компоненти  ОП

ВК 1 Аспектний переклад  //  Практика  перекладу  основної
мови

3 залік

ВК 2
Сучасні методи наукових досліджень // Методологічні 
принципи дискурс-аналізу тексту

3 залік

ВК 3 Спецкурс «Основи міжкультурної комунікації та 
комунікативні стратегії» // «Основи 
етнопсихолігвістики»

3 залік

ВК 4 Техніка перекладу конференцій // Переклад та дипломат
ичний протокол

3,5 залік

ВК 5 Теорія другої іноземної мови (англ.) // 
ЛКЗ другої іноземної мови (англ.)

5 іспит

ВК 6 Практика  перекладу  другої  іноземної  мови  (англ.)  //
Аспектний переклад з другої іноземної мови (англ.) 

7,5 залік

Загальний обсяг вибіркових компонент: 6 25
Практична підготовка

ПП 1. Асистентська практика з основної мови (французької) 6 іспит
ПП 2. Перекладацька практика з основної (французької) та 

другої іноземної (англійської) мов 
3 іспит

Загальний обсяг 9
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ОК 7. Кваліфікаційний іспит з другої іноземної мови

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ВК 6

ВК 5

ВК 4

ВК 2

ВК 3

ПП 2

ПП 1

ВК 1

ОК 6.
Магістерська робота

2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація  випускників  освітньої  програми  спеціальності  №  035
"Філологія"  проводиться  у  формі  захисту  кваліфікаційної  магістерської
роботи й державного іспиту з другої іноземної мови та завершується видачею
документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із
присвоєнням  кваліфікації:  Магістр  філології,  спеціальність  035  Філологія,
спеціалізація  035.055  «Романські  мови  та  літератури  (переклад  включно).
перша – французька», освітня програма «Французько-український переклад
та переклад з другої іноземної мови (англійської)». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

Вимоги до змісту, обсягу та оформлення кваліфікаційної роботи
(Витяг з протоколу  засідання методради факультету іноземних мов  №3 

від 15.11.2019 р.)

Обсяг наукової роботи студентів 6 курсу освітнього рівня «Магістр» –
від 50-ти сторінок основної частини (3 розділи) машинописного тексту (без
урахування списку використаних джерел та додатків). 

Список використаних джерел має містити щонайменше 50 позицій, з них
щонайменше 25% - праці за останні 5-10 років, 25% джерел іноземномовних. 

Рекомендований шрифт — Times New Roman 14 текстового редактора
Word з міжрядковим інтервалом 1,5 на аркуші формату 

Структурними частинами наукової роботи є ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛИ
(не  менше  трьох),  ВИСНОВКИ,  СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ,
ДОДАТКИ. Кожна з цих частин починається з нового аркуша, висновки до
кожного з розділів – відразу після тексту розділу.

Мова написання роботи – українська.
Мова захисту – за рішенням кафедри, відповіді на питання – відповідно

до мови, якою ставиться питання.
Анотації.  Анотацію наводять  іноземною мовою.   Обсяг  від  однієї  до

двох  сторінок  іноземною  мовою  із  витриманою  структурою  (тема,  мета,
об’єкт,  предмет,  завдання,  новизна,  практичне  значення  дослідження,
структура роботи, вміст додатків). Орієнтовний текст анотації містить стислу
інформацію про  те,  чому присвячено  наукову роботу,  що є  предметом та
матеріалом  дослідження,  у  світлі  якої  парадигми  наукового  знання
проводилось дослідження, що зроблено для досягнення поставленої мети.

Завдання  ВСТУПУ – розкрити сутність і стан наукової проблеми, яка
вивчалася  студентом,  обґрунтувати  необхідність  проведення  дослідження,
окреслити актуальність роботи, визначити її  мету та завдання. У  ВСТУПІ
коротко  подають  загальну  характеристику  роботи,  ступінь  дослідження
проблеми та короткий огляд літератури з теми (слід описати стан розробки
обраної  теми;  узагальнити  опрацьовану  інформацію;  назвати  авторів,  які
працювали  над  різними  аспектами  досліджуваної  теми,  виділити  їхні
найсуттєвіші  і  найцінніші  досягнення  та  критично  їх  оцінити;  конкретно



вказати,  які  аспекти  теми  були  досліджені,  а  які  залишаються  ще  не
вивченими, тобто довести необхідність і доцільність їх подальшої розробки.
актуальність теми (тобто,  необхідність  дослідження теми,  відомі  і  ще не
розроблені аспекти предмету дослідження)

 мета і завдання дослідження (традиційно, мета дослідження визначає
необхідність  розв'язання  завдань  /  передбачає  вирішення  завдань  /
досягається шляхом розв’язання завдань тощо; завдання  формулюються  у
формі перерахування (вивчити …, описати …, встановити …, з’ясувати …,
і т.п.).

 об’єкт дослідження  (тобто процес  або  явище,  що  породжують
проблемну ситуацію і обрані для вивчення)

 предмет дослідження  (тобто  те,  що  міститься  в  межах  об’єкта  і
підлягає безпосередньому вивченню у даній роботі, іншими словами, на що
спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає
назву теми курсової роботи) 

 матеріал  дослідження  (основні  джерела  отримання  інформації  з
обов’язковим  зазначенням  кількості  одиниць  аналізу  та  обсягу  джерел
ілюстративного  матеріалу:  кількість  проаналізованих  творів  художньої
літератури / промов / статей тощо, сторінок і слововживань)

 методи дослідження
 наукова новизна одержаних результатів формулюється, виходячи з

поняття „вперше”, яке означає,  що подібних результатів не було до їхньої
публікації. Вперше може здійснюватись дослідження на оригінальні теми, які
раніше не досліджувалися в тій чи іншій галузі наукового знання. Вперше
вже відомі дані можуть бути доповнені,  конкретизовані,  поширені новими
результатами.

 теоретичне  значення  дослідження це  розкриття  можливостей
теоретичного  застосування  дослідницької  роботи,  опис  того,  як  і  в  чому
можуть  застосовуватися  отримані  результати;  теоретичне  значення  може
мати  запропонована  дослідником  концепція,  виявлена  закономірність,
обґрунтований понятійний апарат тощо. 

 Визначаючи  практичне  значення  результатів  дослідження  треба
вказати, для якої саме галузі  науки чи практики мають значення отримані
результати і які нові знання вдосконалюють цю галузь. 

 особистий  внесок  студента  у  розв’язання  поставленої  проблеми
конкретизує внесок студента в опубліковані зі співавторами наукові праці, в
яких  наведені  ідеї  та  результати  розробок,  що  використані  в  курсовій  /
бакалаврській / магістерській роботі. 

 апробація роботи (якщо у студента є наукові публікації, виступи на
конференціях, то інформацію про них необхідно також подати, зазначаючи,
на  яких  саме  конференціях  висвітлювалися  результати  дослідження,  і  у
скількох  статтях  або  матеріалах  конференцій  вони  були  опубліковані);



ксерокопії  публікацій  (титульний  аркуш  збірника,  зміст,  текст  публікації)
додаються до роботи при поданні її до захисту

 В останньому абзаці  вступу описується  структура роботи,  іншими
словами, наводиться перелік та назви її структурних елементів. 

Обсяг вступу — 2–3 сторінки.

Основна частина

РОЗДІЛ 1  є  теоретичним  обґрунтуванням  об’єкту  дослідження,  його
головна мета полягає в аналізі та  систематизації здобутих знань з обраної
проблематики. Це упорядкований огляд літератури, який встановлює зв'язок
роботи студента з попередніми дослідженнями, де подають критичний аналіз
наявних робіт учених. У цьому розділі  необхідно окреслити основні етапи
вивчення лінгвістичного явища, що досліджується,  проаналізувати підходи
науковців  до  його  трактування  та  визначити  аспекти,  що  не  отримали
належного  висвітлення  і  які  будуть  вивчені  у  даній  розвідці.  Основними
прийомами подання інформації у РОЗДІЛІ 1 є аналіз різних точок зору та
формулювання  власної.  Загальний  обсяг  огляду  літератури  не  повинен
перевищувати 20-25 % обсягу основної частини роботи.

В  кінці  кожного  підрозділу  наводиться  абзац  –  логічний  підсумок
викладених у цьому підрозділі теоретичних або практичних положень.

Після кожного розділу подаються  Висновки до розділу 1 (2, 3). Вони
складаються з абзаців,  кожен з яких відповідає підрозділу роботи та містить
стислий виклад заключної інформації, відповідного підрозділу.

РОЗДІЛ  2  і  РОЗДІЛ  3. У  розділах  основної  частини  достовірність
визначених  у  Розділі  1  теоретичних  положень  підлягає  перевірці  на
конкретному  лінгвістичному  матеріалі.  Тут  з  вичерпною  повнотою
викладаються результати власних досліджень студента з висвітленням того
нового, що він вносить у розробку проблеми. 

Результати аналізу (як теоретичних джерел у Розділі  1,  так і  власних
спостережень у Розділах 2-3)  варто підкріплювати таблицями,  діаграмами,
графіками тощо. 

Ілюстрації  (графіки,  діаграми,  схеми)  і  таблиці  необхідно  подавати  в
роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній
сторінці. У випадку, якщо розмір таблиці перевищує половину сторінки А4,
вона виноситься в додатки до роботи.

ВИСНОВКИ  є  заключним  етапом  наукового  дослідження,  у  них
викладаються  найважливіші  результати  проведеної  роботи.  У  загальних
висновках  послідовно,  логічно  викладають,  синтезують  та  узагальнюють
одержані результати власного дослідження.

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ містить  всі  джерела
інформації, до яких звертався дослідник при написанні роботи (літературні
джерела,  джерела  з  мережі  Інтернет,  довідкова  література,  ілюстративні



джерела). Основна вимога  до використаних джерел – єдине оформлення і
дотримання вимог до оформлення бібліографічного опису видань.

Для  студентів  6-го  курсу  /освітнього  рівня:  магістр/  –  не  менше  50
позицій.

Загальною вимогою для студентів усіх курсів є така: 25% використаних
джерел повинні датуватися останніми 5-ма роками і 25% усіх використаних
джерел – бути іноземною мовою.

Книги, періодичні видання, а також електронні ресурси, які внесені до
списку використаних джерел, оформлюються згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ
7.1:2006 „Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи.
Бібліографічний  запис.  Бібліографічний  опис.  Загальні  вимоги  та  правила
складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)” (остання дата затвердження 06.10.2016).

Усі  публікації  студента  з  теми  дослідження  обов’язково  вносять  до
списку  використаних  джерел,  додавши  відповідні  посилання  до  ВСТУПУ
(структурний компонент апробація роботи).

4. Матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньої програми 
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ЗК 1 + + + + + +
ЗК 2 + + + + + + + +
ЗК 3 + + + + + + + + + + +
ЗК 4 + + + + + + + +
ЗК 5 + + + + + + + + +
ЗК 6 + + + + + + + + + + +
ЗК 7 + + + + + + + + +
ЗК 8 + + + + + + + + + +
ЗК 9 + + + + + +
ЗК 10 + + + + + + + + +
ЗК 11 + + +
ЗК 12 + + + + +
ФК 1 + + + +
ФК 2 + + + +
ФК 3 + + +
ФК 4 + + +
ФК 5 + + +
ФК 6 + + + + + + + + + +
ФК 7 + + + + +
ФК 8 + + + + + + + + + + + +



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідними компонентами  освітньої програми
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ПР 1 + + + + + +
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ПР 3 + + + + + + + + +
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ПР 5 + + + + + + +

ПР 6 + + + + + + + +

ПР 7 + + + +

ПР 8 + + + +

ПР 9 + + + + + +

ПР 10 + + + + +

ПР 11 + + + +

ПР 12 + + + + + +

ПР 13 + + + + +
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