
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму «Переклад з англійської мови» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 
«Філологія» у Львівському державному університеті безпеки 
життєдіяльності

На сьогодні відбувається стрімкий розвиток освіти, що зумовлює суттєві 
перетворення в усіх сферах нашого суспільства. Нинішні пріоритети державної 
політики в галузі освіти, зокрема вищої, зорієнтовують ЗВО на підготовку 
фахівців з високим інтелектуальним потенціалом, розвинутими фаховими 
компетенціями, здатними до самореалізації і саморозвитку. Забезпечити 
реалізацію поставлених стратегічних завдань може тільки ЗВО, який має 
ґрунтовні освітньо-професійні програми.

Освітньо-професійна програма «Переклад з англійської мови» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» у 
Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності передбачає 
підготовку фахівців на основі отриманої середньої освіти. У зміст програми 
включено дисципліни, які, на нашу думку, вдало розподілені за циклами.

Досить важливим є те, що навчальні дисципліни, винесені до циклу 
самостійного вибору студента, дозволять майбутньому фахівцю обрати для 
вивчення саме ті дисципліни, які йому найбільше до вподоби.

Даною програмою логічного передбачено навчальну практику (ознайомчу 
перекладацьку) та виробничу практику, метою яких є формування умінь та 
навичок для майбутньої професійної діяльності.

Загалом є підстави вважати, що, ^Освітньо-професійна програма
«Переклад з англійської мови» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 035 «Філологія» є актуальною і відповідає стандарту підготовки 
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