
Освітньо-наукова програма: 
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Присвоювана кваліфікація 

Магістр філології 

Освітній ступінь 

Магістр 

 

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання 

(формального, неформального, неофіційного) 

Наявність освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», підтверджена 

документом державного зразка, що виданий вищим навчальним закладом III-IV 

рівня акредитації. 

Спеціальні вимоги до зарахування 

Зарахування відбувається відповідно до загальних умов вступу на магістерські 

програми НаУКМА. 

Вимоги і положення до кваліфікації 

Магістр філології за освітньою програмою «Мови (англійська й українська) та 

комунікація» підготовлений для роботи в у сфері комунікацій, зокрема у сферах 

освітнього та наукового дискурсу, бізнесової та міжнародної комунікації, 

видавництві. Магістр є фахівцем з актуальних питань лінгвістики, мовної 

комунікації та сучасного функціювання української й англійської мов. 

 

Профіль програми 

Магістерська освітньо-наукова програма «Мови (англійська й українська) та 

комунікація» за спеціальністю «Філологія», створена в НаУКМА у 2018 р., 

реалізує модель лінгвістичної освіти з акцентом на ґрунтовне теоретичне знання 

систем української та англійської мов, теорії мовної комунікації і на практичне 

оволодіння навичками створення та інтерпретації різноструктурних і 

різножанрових текстів українською та англійською мовами. Належна мовна 

підготовка забезпечує активне використання в навчальному процесі новітніх 

вітчизняних та закордонних досліджень з актуальних проблем сучасного 

мовознавства. 



Освітньо-професійна програма підготовки магістрів розрахована на 2 роки 

навчання й передбачає опанування нормативних і вибіркових навчальних 

дисциплін професійно-практичного, гуманітарного й соціально-економічного 

спрямування в обсязі 120 кредитів ЄКТС. 

Головну увагу зосереджено на фаховій підготовці, яку здійснює 

висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедри української 

мови та кафедри англійської мови НаУКМА із залученням провідних фахівців з 

вітчизняних і закордонних університетів та академічних установ. 

 

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС – 120 кредитів, з яких: 

1. Нормативні навчальні дисципліни: 

65 кредитів ЄКТС. 

2. Вибіркові навчальні дисципліни: 

– 25 кредитів ЄКТС – дисципліни професійної та практичної підготовки за 

вибором здобувача; 

– 10 кредитів ЄКТС – дисципліни вільного вибору студента в межах програм 

НаУКМА. 

3. Державна атестація: 

20 кредитів ЄКТС – захист магістерської роботи. 

 

Професійні стандарти:  

• Закон України «Про вищу освіту» – другий (магістерський) рівень; 

• Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти – другий цикл; 

• Національна Рамка кваліфікацій – 7 рівень. 

 

Ключові результати навчання 

Перелік основних компетентностей, які повинен опанувати здобувач: 

Програма призначена для підготовки фахівців із теорії комунікації та її 

практичного втілення двома мовами – англійською та українською. Цикл 

нормативних дисциплін спрямований на засвоєння структури та змісту 

комунікації, законів формування й функціювання в комунікативному просторі 

мовленнєвих актів і текстів різних стилів і жанрів, усвідомлення специфіки 

мовленнєворозумових дій комунікантів, з’ясування відмінностей 

конструювання мовленнєвих актів різними мовами (зокрема, англійською та 

українською), на оволодіння сучасними методами лінгвістичного дослідження, а 

також на випрацювання вмінь організовувати комунікативну діяльність різними 

мовами (зокрема, англійською та українською). Цикл дисциплін професійної та 

практичної підготовки має на меті показати шляхи практичного застосування 

теоретичних знань. 



 

Загальні компетентності: 

1. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу, синтезу 

та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами. 

2. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності), а 

також з представниками різних професійних груп, мов та культур. 

3. Здатність представляти складну комплексну інформацію у стислій формі усно 

та письмово, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та 

відповідні технічні терміни. 

4. Уміння навчатись. Здатність сприймати новоздобуті знання та інтегрувати їх 

із уже наявними. 

5. Уміння виявляти та розв’язувати проблеми, генерувати нові ідеї.  

 

Фахові компетентності: 

1. Здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове 

теоретичне і прикладне дослідження в галузі лінгвістики. 

2. Здатність ефективно й компетентно брати участь у різних формах наукової 

комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в галузі 

лінгвістики. 

3. Здатність вільно володіти термінологічним апаратом лінгвістики  і вміння 

застосовувати основні принципи мовного дослідження. 

4. Здатність до критичного осмислення історичних надбань та новітніх 

досягнень лінгвістичної науки. 

5. Володіння експресивними, емоційними, логічними засобами мови та 

здатність спрямовувати їх для досягнення запланованого прагматичного 

результату. 

6. Уміння розглядати мову як системне й багатогранне суспільне явище, 

аналізувати співвідношення: мова і свідомість, мова й суспільство, мова і 

комунікація. 

7. Знати сучасні теоретичні положення мовної комунікації, лінгвістики тексту, 

функційної граматики, дискурсології, семантики та прагматики та 

застосовувати їх під час продукування й інтерпретації мовленнєвих актів і 

текстів. 

8. Здатність використовувати різні методики дискурсивного та когнітивного 

аналізу для інтерпретації мовленнєвої діяльності різних комунікантів. 

9. Розуміння соціальних аспектів мови, оволодіння навиками експертизи 

мовної політики як галузі прикладної лінгвістики, аналізу мовного 

планування, ролі мови у формуванні ідентичності. 



10. Здатність до консультування з питань мовного складника маніпуляційних 

технологій. 

11. Здатність адекватно перекладати тексти різних стилів і жанрів з урахуванням 

різносистемності мов (зокрема, англійської та української). 

 

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які заплановано надавати: 

Магістр філології за цією програмою засвоює найновішу інформацію з галузі 

мовної комунікації, компетентний надавати освітні, науково-консультаційні, 

редакторські та перекладацькі послуги, готовий проводити самостійні 

лінгвістичні дослідження з метою власного становлення як фахівця вищої 

кваліфікації (доктора філософії) і на замовлення зацікавлених у цьому суб’єктів 

(міністерств, відомств, фондів, видавництв тощо), а також презентувати їх 

результати.  

Підготовка магістрів скерована на широкий спектр професійної діяльності. 

Основними сегментами цього спектру є наукова, науково-педагогічна, 

видавнича діяльність, а також діяльність у сфері бізнес-комунікацій та 

міжнародної комунікації. Зокрема, магістр філології (освітньо-наукова програма 

“Мови (англійська й українська) та комунікація”) може виконувати таку 

роботу та обіймати такі посади, що відповідають Державному класифікатору 

професій ДК003-2010: 

• лінгвіст; 

• молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади); 

• науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика та переклади); 

• викладач університету та вищих навчальних закладів; 

• перекладач; 

• редактор-перекладач; 

• випусковий редактор; 

• відповідальний редактор; 

• науковий редактор; 

• оглядач чи аналітик; 

• радник з питань мовної політики й мовної комунікації; 

• прессекретар; 

• радіо-, теле- та інші ведучі; 

• керівник підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання; 

• професіонали з управління проектами та програмами; 

• менеджер (управитель) із комунікаційних технологій; 

• менеджер (управитель) у сфері надання інформації; 

• менеджер (управитель) у сфері досліджень та розробок. 



 

Доступ до подальшого навчання 

Магістр філології за освітньо-науковою програмою «Мови (англійська й 

українська) та комунікація» підготовлений для подальшого навчання на PhD 

програмах зі спеціальностей 10.02.01 – українська мова, 10.02.04 – германські 

мови, 10.02.15 – загальне мовознавство, 10.02.16 – перекладознавство, 10.02.17 – 

порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. 

 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки 

Оцінювання знань студентів здійснюють за 100-бальною рейтинговою системою 

згідно з «Положенням НаУКМА про рейтингову систему оцінювання знань». 

Критерії оцінювання знань та умови визначення навчального рейтингу з кожної 

дисципліни затверджують кафедри і ознайомлюють з ними студентів на 

першому занятті. Результати складання іспитів і диференційованих заліків 

оцінюють паралельно за національною шкалою та шкалою ЄКТС. 

 

Вимоги до випуску (закінчення навчання) 

Атестація на здобуття кваліфікації магістра філології в НаУКМА відбувається 

після завершення дворічного циклу навчання у формі захисту магістерської 

(дипломної) роботи. Дипломна робота магістра освітньо-наукової програми 

«Мови (англійська й українська) та комунікація» є самостійним дослідженням 

однієї з актуальних проблем сучасної лінгвістики, яке містить елементи 

наукового пошуку, узагальнення, систематизацію й оцінку відомих у 

мовознавстві підходів до розв’язання студійованого питання. 

Необхідними умовами допуску до атестації є опанування всіх дисциплін 

навчального плану; наявність вчасно виконаної і належним чином оформленої 

роботи, що рекомендована до захисту науковим керівником; а також наявність 

зовнішньої фахової рецензії.  

Процедура захисту магістерської (дипломної) роботи відбувається на засіданні 

Екзаменаційної комісії. 

Форма навчання 

Денна, тривалість – 1 рік 10 місяців. 

Керівник програми 

Доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови НаУКМА 

Кобченко Наталя Віталіївна 

 


