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рiзних джерел. 

Здат11iсть 11ланувати I здiйснювати комплекснi дослiдження, зокрема I в 
мiждисциплiнарних галузях, на основi системного науковоrо свiтогляду 1з 
застосуванням сучасних iнформацiйних та комунiкаuiйних технолоriй. 

Здатнiсть спiлкуватися з науковою спiльнотою украУнською та iнозем1;ою 
(нiмецькою або анrлiйською) мовами з метою презентаuiУ та обrоворення 
результатiв свое·, 11ауковоУ роботи в уснiй та письмовiй формах. 

Усвiдомлення необхiдностi та дотримання норм науковоУ етики. 

Здатнiсть розробляти 11ауковi проекти та керувати ними, склалати пропозицiУ 
щодо фiнансування наукових дослiджень. peccтpaui·1 прав iнтелектуально·1 
влас, юстi. 

Здат11iсть до участi в роботi вiт�1юняних та .,1iжнародних дослiдниuьких 
колективiв. 

Фаховi комnстентностi сnеuiальностi 

Здобупя rлибинних знань у галузi фiлологi·1, зокрема засвосння основ11их 
концепuiй, розумiння теоретичних i практичних проблем, icтopi'i' розвитку 
та сучасноrо стану наукових фiлолоriчних зна1;ь. оволодiння термi11олоriсю 
3 дослiджуваного науковоrо напряму. 
Здатнiсть збирап1 данi для фiлологiчноrо дослiдже1111я, систематизувати та 
i1 -1терпретувап1 ·,х. у то�,у числi задля peaлiзaui'i' завдань мiждисuиплiнарних 
фiлологiчних дослiджень. 

Здатнiсть а11алiзувати фiлолоriчнi яв11ща з по,·ляду фунда�1енталы1ю. 
фiлологiчних при11нип1в I знань. класнчних та новiтнiх дослiдющьк11х 
пiдходiв. а також на основi вiдповiдних загалыюнаукових методiв. 
Здат11iсть розв·язувап1 ш11рокс ко:ю проблемi 3авдань у галузi фiлологi'�' на 
основi розумiння ·,х природи. чинникiu вплvнзу. тс1щенцiй розвитку 1 3 
в11кор1,1стан11я,1 тсорет11чних та сксперимента.'lьних методiв. 
Здат11iсть до лi11гвокреатив110'1 дiяльностi в науково-iнновацiйнiй сфсрi. 
Здат11iсть до всебiчноrо аналiзу лiнrвокогнiтивних та соuiокультурних 
процесiв, до !',,JОдслювання та прогнозування тенденцiй розвитку мовних. 
позамовних та мовленнсвих явищ 
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ФК7 

ФК8 

ФК9 

ФК 10 

ФК 11 

Здат11iсть до наукового пошуку у мовознавчiй сферi на ос11овi системного 
аналiзу 
Здатнiсть до iнновацiй11ого переосмислсння i застосування методiв iнших 
галу-зсi'i з11ань для peaлiзaui·,· завдань ,1iждисциплiнарних фiлологiч1111х 
дослiджень 
Здатнiсть ;ю персдперекладаuького аналiзу тексту з метою opraнiзaцi'i', 
впорядкуван11я п1 peaлiзaui·, послiдовностi логiчн�,х операцiй зад,'lя 
:.�абс·зпечення еквiвалентностi та адекватностi перекладу 
Здатнiсть ,10 ранiонального та ефект11вного використа�-111я iн1юваuiйн11х 
iнформаuiйн11х те>.нологiй на рiзних етапах проваджсню1 псрекладацькоУ 

. . 

..11 я.1 �.ноет,. 
Здатнiсть оперувати 
фа1<тологiч11ими 311а1-1нями 

ко11uептуальними. методолоriчними та 
щодо теоретичних, праt<тичних. методич11их 
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