
Рецензія-відгук
на освітньо-професійну програму 

«Германські мови та літератури (переклад включно)» 
за спеціальністю 035 «Філологія» (035.04 Германські мови та 

літератури (переклад включно), яку підготувала 
Полтавська державна аграрна академія

Наразі підготовка фахівців у галузі перекладу є надзвичайно актуальною 

в умовах інтеграції країни до європейського простору. Пріоритетом державної 

політики в галузі освіти є підготовка фахівців з високим інтелектуальним 

потенціалом, розвинутими фаховими компетенціями та здатністю до 

саморозвитку і самореалізації. Забезпечити виконання поставлених 

стратегічних завдань може тільки філолог-перекладач, який має ґрунтовні 

професійні знання, володіє розвинутими уміннями і навичками вміло 

здійснювати перекладацьку діяльність і спроможний ефективно 

використовувати новітні технології перекладу.

У Полтавській державній аграрній академії підготовка філологів- 

перекладачів зі знанням англійської та німецької мов здійснюється на основі 

попередньо отриманої повної загальної середньої освіти. Освітньо-професійна 

програма «Германські мови та літератури (переклад включно)» передбачає 

підготовку фахівців для різних галузей діяльності, зокрема, для економічної, 

аграрної, юридичної, науково-технічної, суспільно-політичної та 

дипломатичної. До змісту програми включено низку дисциплін обов’язкової та 

вибіркової загальної та професійної підготовки. Вибірковий блок професійної 

підготовки дозволяє майбутнім фахівцям набути знання та розвинути навички 

перекладу для тієї сфери професійної діяльності, в якій здобувач вищої освіти 

планує працювати у майбутньому.

У системі професійної підготовки майбутніх перекладачів практика 

виконує роль ланки, яка пов'язує дисципліни, що вивчаються в академії, із 

самостійною виробничою діяльністю. Тому освітньо-професійна програма 

«Германські мови та літератури (переклад включно)» передбачає також 

навчальні та виробничі практики, під час яких здобувачі вищої освіти мають



/

змогу ближче ознайомитися з реальними умовами їхньої майбутньої 

професійної діяльності, закріпити свої теоретичні знання та набути практичних 

навичок перекладу.

Загалом вважаю, що освітньо-професійна програма «Германські мови та 

літератури (переклад включно)» зі спеціальності 035 «Філологія» 

(035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) в Полтавській 

державній аграрній відповідає сучасним вимогам підготовки фахівців даної 

спеціальності і сприяє належній підготовці філологів-перекладачів зі знанням 

англійської та німецької мов.
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