
висновки
sкехпЁртшвТ Kgмri*ii Мiкiurерстts& ttвiтж i наукн УжраТнше

за пИсумками акредитацiйноi експертизи освiтньо-професiЙноi пРОГРаМИ

n- Герм*кеькi мsвш та лiтературп {rrер*к}Iад ýк.шк}чно}

щодо пiдготовки фахiвцiв за Другим (магiстерським) piBHeM вищоi освiти за

спецiальшiстю 035 Фiлологiя
rа.lryзi зýаЕь 03 Гуманiтарнi шаукfl

у Кременчуцькому нацiональЕому унiверситетi
i*rerri Мнхайла ОстроградськФгt}

м. Кременч}rк 16 сiчня 2аý р.

ВiдповiдЕо до пiдrryнкту 20 гryнкry 2 роздirry ХV кПрикiнцевi та rrерехiднi

подоженнrl} Закону Украiни <<Г{ро BaIId]r осslryi} та гtункту 4 ГIодоженЕl про

акредfiтацiю випцтх навчапьн}D( закладiв i спецiальностей у вищlтх навчаJIьних

закJIадах та вищих професiйниr( у{илищах, затвердженого tIостановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни вiд 9 серкня 20ý1 р. }Ф 978 <<Гtrрс затвердкенýя Положен!{ý шро

акредитацiю вищих Еавчапъних заюIадiв i сгlецiальностей у вищих навчatJIъних

зашIадаJi та вищlЕ( професiйних }пrипищах}, з метою щроведен}ж пepBr*rHof

акредитацiйноi експертизи освiтньо-професiйноi про|рами <<германськi мови та

лiтературИ (гrереклаД включно)>> зi спецiалЪностi 035 Фiлологiя за другим
(магiстероъким) piBHeM виrцоi освiти у Кременчуцъкому нацiснsлъному

унiверситетi i вiдповiдно до наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи КПРО

IIроведеýня ащредитацiйноТ ýксцертизш> вiд 09.01"20t9 року Jф 24-л комiсiя мон
УкраiЪи у складi:

Голова експергrrо{ KoMlcr{:

Caproxba Вiкгорiя ОuанасЪна

1шен експертноi KoMicif :

Неryяч Тgгжrа CBTeHiBKa

завiдувач кафедри аrтглiйсъкоТ

фiлологii ХаркЪського нацiонаltъного

унЬерсигеrry iмeHi В. Н, Каразiяа"

доюор фiлологiчнlж н&ук, професор;

- професор кафедри англiйськоi

фiлологiТ i фiлос*фii мsви iMeHi
професора О. М. Мороховсъкого
киiвського
пiнгвiстичвого

н€ý$*ýаýьногс

унiверситеry,
каr{дIдат фiлологiчнлш науц доцеЕт

у перiод з 14

акредtтафйну
по 16 сiчня
сIIраву т&

2at9 року розгJшнула подану Еавч.}JIьним заюIадом
Еа гriдставi екс{Iертизи iз зазначено1 gпефеяьно*тi

ф 
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безпосередньо у навч€шьному закладi гIрOвела експертне оцiнювання
вiдгrовiдностi держtавЕиlъ{ вимýг&М освiжьоi дiяльв*стi Крм*ктущького
нацiонального унiверситету iMeHi Мшlайла Остроцрадського щодо гriдготовки
фахiвцiв за другим (магiстерсъюпя) piBHeM вищоi освiти у гаiryзi знаЕь 03
ГУманiтфiri науки зi сгrецiа-гrъностi 035 Фiлологiя за освiтrrьо-професiйною
проIрамою <<Германськi мови та лiтераryри (переклад вкJIючно)}.

Експертиза ýрсведена за такими н&гrрямами:

1) Пiдтвердженш{ достовiрностi iнформацii, поданоТ до MiHicTepcTBa освiти i
НаУКИ УЦраiни Кременчуqъкrаt нацiонаэrьним унiверситетом iMeнi Мrжайла
ОСТРоградсъкого у зв'язку з акредитацiею спецiальностi 035 Фiлологiя за освiтнъо-
ПРОфеСiЙНоЮ програмою <<Геръланськi мови та лiтераryри (переклад включно)>r;

2) ГriДтвеРдженнrl вiдшовiдяостi встаЕовлsним законодавством вимогам
ЩОДО каДрового скJIаду, наукOвого рiвня професорсько-виюIадацъкого складу,
забезпеЧеЕIШ НОРМаТИВНlD( вимOГ .шлсельностi та рiвня науково-дослiдноi
дiяльностi кафедр;

З) ПiдтвердженЕrt вiдгlовiдностi ocBiTHboT дiяльностi Креплекчущького
НаЦiОНаЛЬНОГо унiверситеry iMeHi Млтхайла Остроградського державним вимогам
ЩОДо пiдготовки фахiвцiв за другим (магiстерським) piBHeM вищоi освiти у гагузi
ЗНаНЪ 0З ГУманiтарнi науки зi спецiа-rrьностi 0З5 Фiдологiя за ocBiTlrbo_
ПРОфесiЙною програмою <<Германськi мови та лiтератури (переклад вкJIючно)>;

4} BIdrtBДeHIýI гiовЕоти наЕчglJIъногв та метOдшrч}{огс забезглечеýнl[
СПеЦiальностi, навчальноТ документацiТ, piBeHb забезпеченостi навчаJIьно-
методичними джередами? викориýтаЕня комп'ютерних технологй;

5) вiдповiднiстъ нормативам MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи щодо
матерiально-технiчного забезпечення пiдготовки спецiалъностi 035 Фiлологiя за
piBHeM виrцоf ocBiTK t<магiстрь.

При проведеннi експертизи встановлено:

1. ЗаГаЛЬна характеристика Кременчуцького нацiонаJlьного унiверсlrгеry
iмeHi Мяхайл* Оrгрградськоп}

КРеменЧУцький нацiональний унiверситет iMeHi Михайла Остроградського
(КРFrУ) виrrрrй навчаьний закJIад, на державнiй формi B.tacgocTi,
uiДПОРЯДКОваний MiHicTepcTBy освiти i науки Украiни. ffержавна реестрацiя
ЮРИДИЧноI особи буха щроведена 10.11.2010 р. виконк0},{ом Кременчуцькоi
мiсъкоi ради (iдентифiкацiйний код 05З85б31), на пiдgтавi накtr}у МОН Украiни
(JЪ 900 вiд 23.09.2010 р.)

КрНУ ащред{тOваний за ýтатусом tsищого наtsчаJIьЕого закJIаду IY рiвня
(сертифiкат cepii рд-ry J\b1748179 вiд 25.08.2011 р.). Згiдно з наказом МоН
Украiни Ns 134-д вiд 2З-06 "zal7 р. КремеЕтуцьком}r нафона-шъЕOму унiверситý-гу
iMeHi Мlоrайла Остроградського в устаЕовленому закоЕодавством шорядку
переоформJIена лiцецзiя на ocBiTr*o дiялънiстъ у сферi вищоi освiти. На

Гол о в а екс перmн о i Ko*tic ii В, о. Сап,tохiна
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офiцiйному веб-сайтi МОН Украйни розмiщено вiдомостi про право здiйснення
освiтвъоТ дiялън**тi КрНУ {httр:l/шок.gоч,ваl*сtiчiýlр*slвg#liсzе*zц]rжпзла-tа-
akreditacziya/te st.html).

Ректор унiверситету Загiрrжк Михайяо Васильовичо призначений на
посаду riЁказом MiHicTpa освiти i науки УкраТни J\}З2-К вiд 30.01 .201,З року.
OcBiTa вищц у 1970 роцi закiнчив з вiдзнакою Ворошиловградський
машrняобудiвний iнстиryт (диплом з вiдзнакою У Ns88&387 вiд 0З.06"i970 р.}, з
|993 року професор кафедри електромеханiки (атестат професора ПР }is000414
вiд 02.06.199З р.), у t996 роцi Ерисуджеиий наукоьий r;T:yTxiHb доктора технiчrrих
наук (диплом доктора технiчних наук ЛI Jф0026З7 вiд22.а5.199б р.). 2010 року
обрано члеЕом-кореспондентом Нацiонально? Академi? гrедагогiчних наук
Украiни. У 1997 роцi Указом Президента Украfни шрисвоено почесне зв€}ннl[
<<Заслужений дiяч науки i технiки УкраiЪи> (посвiдчення J\Ъ 702 вiд 25.0З.1997 р.).
У 199б роцi нагороджений знаком <<Вi;рлiнник освiти Укра?ни> {косвiдчення J&
2а7|9 вiд 18.11.199б р.), Указом ПрезидеЕта Украiни вiд 9 жовтня 2001 року
нагороджениiа орденом <<За заслl,ти III сryrrенр (ордеЕська книжка }{Ь 01З526) та
Указом Президента УкраТни вiд 20 сергrня 2ОВ7 року орденом <<За засrryгя II
сryпеня> (орденська кни)кка J\Ф 021З51). У 2а07 роцi нагороджений нагрудним
зЕакOм <<За HayKoBi досягненýя} (наказ МОН Ут<рйниJф 991-к вiд 21 BepecýI 2а07
р.).

Навчашrlй ilрOцеý в КрF{У забезпечуе квалiфiковашй назrк*во-гlедагогi.**ц?
скlrад 28 кафедр, з якtD( 27 - BI4ITycKoBlD(. Така органiзацifurа струкryра е логi.tttою,
вив€Dкеною та ýщ)ямованою на огIтимЕtьне забезгrечення навчz}JьнOIс цроцесу. Зараз
у cTpyкTypi Кременчл{ьксг0 нацiонального унiверситеry iMeнi Мrтхайла
Остроrрадського дiютъ 2 iнстиryти: Iнститут електромеханiки, енергозбереженшI
i систем управлiння; Навча_гlьно-науковий iнстнтуг *rexaHiKи i транснорry; 4

факультети: електронiки та комц'ютерноi iнженерiТ; економiки i управлiння;
права} ryMaHiTapнror i соцiальних наук; природничIж наук; 2 коледжi: Коледж
КрНУ; Комсомоьсъкий полiтехнiчний коледж. Загаьна кiгъкiсть персонаIry
КрFIУ - 70I особи, з HlD( науковс-педагогiчного - З2| чол., у ToIuIy чиелi 52
докторiв наук, з HIФ( 41 професор; 168 каЕý.fдатiв наук, з EIж 11? дацентiв. Серед
них - |4 академiкiв гаryзевих Академiй, 11 членiв-кореспондентiв га_пузевих
Акадешriй Еаук УкраТни, 15 володарiв ýOчеýних державнIФ( званъ, 8 яауреатiв
,Щержавноi премiТ Украiни в гаryзi науки i технiки, лауреат премii Академii наук
iM. О. Н, .Щинника, L4 призерiв Премii Президента Украiни та Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи ДJuI молодrФ( 1rчених. В унiверситетi сконцентров&но 85% науковцiв
Кременчука. Основr*пл засобом поIФацешuI яrсiсного рiвтrя профсорсъко-
врiIrпадаIркOгс} ýI$iaдr е за 9спефа-rьноg[ями ж . докюранч.ра ý}
5 спецiальностями, дiягrьнiсть якрD( е ефекгrавною.

Зжа-rшшц} коЕтингеЕт сryдекгiв Kp}rv станом на 1 грудrя 2018 рокry cKJIaB 4472
осiб, у тому щлслi 3044 осiб на деrшiй форй навчання.

Згiдно з санiтарно-технi.шдmл паспортом унiверситегу навч€tjьна Iшоща у
розрахyr{Iсу на одЕоI0 студеЕта ари навчаr*ri в дрi змil*д cTarrCIBl4Tb 14,56 кв. м.

Голова експерmноi Kosaicii В. о. CшloxiHa
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Зата-lьна IIJIоща прrm,riщенъ уяiверсrггсгу скпадае 18,б r<B. м у розрах1rriIqу на одЕого
rгудеЕЕ}" Таrсш чЕнOм, мо]кна вва)к&ж, що Еорми ýН В.2.2-З-97 виконуrоться.

Кременчуцький нацiона-rrьний унiверситет iMeHi Михайла Остроградського
внесениЙ до Щержавного реестру випцD( rrавчrlJьнIiD( закяадЬ Украi'ни феестралliя ýs
1 7-Д-8Я ъiд 27 .12.20 1 0 року).

Унiверситет постiйно розвиваеться i на сьогоднi мае су{асну матерiально-
технiчну базу з розвиIlеtlою iнфраструтсгурото, ýка дФзtsоJIяе забезгtечяти
навчzLпъно-виховний процес, щроводити HayKoBi дослiдженнrl в рiзних гаiýrзfi( та
вирiuryвати соцiальнi проблеми: забезпечеЕня сryдентiв та викJIадачiв хслtтлом,
оЗдоровлеЕшI та лiкуваншI студентiв i спiвробiтникiв, ширOкомасштабне заняття
спортом, вiдпочинок у lrоза навчЕIпьний час.

За КрНУ закрiплено 14 об'екriв. Навчалrrъний процес здiйснюетъся в 11
навч.lльнI,D( коргryсах (в тому числi З0 комп'ютерних класiв, в них розташовано
675 коьял'ютерiв, ilонад 500 iз Hloc з'еднанi з глоба:rьЕсю комп'ютерýою мережею
Internet, 58 сгrецiалiзованих лабораторiй i два вiдео кJIаси, якi повнiстю
забезпечуlотъ навчаiIьний процес). Зага:rьна Iшоща гrриъсiщень та споруд - 6795а,5
*', 

"u""arrbнa 
Iшощ а - 2242б,1 м'.

У 3 бiблiотеках з 2 читальними залами зберiгаеться i викориýтовусться
студента}ди шiд час навчаЕЕя понад 265 тясу1, rrpиMiprшKiB навчаьrrоТ та HayKoBof
лiтераryри. В унiверситетi також дiе електронна бiблiотека. КрFIУ iMeHi h&осайла
Остроградськог0, маючи BJxacrly lчяiкi типографiю, щорiчно вЕдае до 40
найменуванъ IlавчаJIьно-методичноi лiтераryри.

Унiверситет мае власну спортивно-оздоровчу базу: З спортивнi заrrи, водЕо-
спортиВниЙ коtчшлекс, спортивниЙ комплекý кПолiтехнiкr>, з цритим манежем i
фУтболъно-легкOатлетичним стадiоном з трибунами на 11350 мiсць, весJý.вrlльяу
та спортивЕо-оздOровчу базу на березi р. Днiпро.Крiм того, до шосJIуг студентiв 3

чдртожитки, 2 iдальнi, 2 буфети.
KoHKpeTHi показники дiяльностi унiверситету наведенi в таблицi 1.1

Голова експерmноt KoMicit В. о. Caa,toxiHa
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Таблиця 1.1

Заrальва харектериетЕка Кременчуцькогý rrацigшал ьиФгt} уп*iверештету
iMeHi Михайла Остроградського

Jф
з/п

Показники дiятrьностt Кiлькiснi паоаIч{етои

ýенна (очна)

ф*р*а
навчrшlЕя

Заоцrа
фсlрт,ла

навчанlш
1 2 J 4

Jiiцевзоваmлй обсж вщOг0 ЕавчаJIьяого закJIаду {осiФ з9б0
У т.ч. за оовiтнiми стуtтеЕями:
- мOлOlцшии сяецлалiст {осiб)
- бакалавр {осiб) 2835
- спецiалiст (осiб)
- магiстр {осiб) t125
Кiлькiсть студентiв, кyрсантЬ, с.rrу:rачiв разом: 4472
у т.ч. за формами навчаЕня:

- деýЕа {очна) {осiб} зм4
- вечiртrя {осiб)
- заФIша дистаgцiйна (осiб) 1.428

Кiлькiсть навч€lJIъЕих груп (одиниць) 22| ю2
Кiлъкiсть ЕаIIрямlв пlдотовки та спецiатьностей, за
якЕми здйсrхееться пiýотовка фахiвцiв (одишщь) 72

y т.ч. за освiтнiми стиIенr{ми:
- моJIOдшого спецiа;riста (одиницъ)
- бакалавра {одшиrр) зб
- спецiалiста (одиниць)
- магiстра (одиншр) JJ

Кiлькiсть кафедр (гrредплетних {циклових) KoMiciй),
(одиниць)

2&

з HIlц( ЕиIIускOвих (одлншъ): 2,I
Кiлъкiстъ факультетiв (вiлtдtiлень) (одиrплць) 6
Зага.шьнi навчаьнi площi будiвелъ {кв. м) 22420,1
з Еiп(:

- власнi (кв.м) 22420,1
* орендованi (кв. м'}

Навчаьнi плопli, -шci здаються ЕавчrlJьним закладом в
ореЕду (кв. м.)
Iнше

Пiдготовка Еауково-педагогiчнlп( кадрiв вищоi
кJIючOв}D( гIрФблем кожного }iавчr}пьЕого закJIаду.

квалiфiкацii е однiсю
НайперспектившiЕим

ефективним шJuD(ом розв'язання цiеi проблеми е пiдготовка кожним iз ВНЗ
власЕlD( докторiв та кандидатiв наук.

з
та

Вiддiл аспiрантури та докторантури Крементуцького нацiоналъFIOгс
унiверситету iMeHi Мrахайла Остро|радського було започатковано у |992-|99З
навчаJIьному роцi наказOм рекгора Харкiвсъкого державного IIолiтехнiчного

Голова експерmноi KoMicii В, о. CaMoxiHa
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унiверситету Nэ 45-1 вiд 27.02.92. В КрНУ асгriранryру та дOкторантуру вiдкрито
з 1992 року" На даний час a*nipaнrypa гO]гуе фахi*lдiв за 18 *кецiальвO*тямж" KpiM
того, з 1998 р. було зацочатковано пiдготовку дOкторантiв у разовiй докторантурi
за гl'ятьма сгrецiальностями. F{а даний час в унiверситетi проходять нiдготовку 145
acnipaHTiв та 5 докторантiв.

Успiхам КрНУ у вирiшеннi проблеми забезпеченIш кадрами вищоТ
квалiфiкащii сЕрияJЕs вiдкриття ýФсти Сшецiжiз&ваýи}d Ече}iý{к ред дjIý здобуrтя
наукового сцшешI доктора наук за чотирма спецiальностями та кандидата наук за
деся"ьма спецiалъностя&{и.

Унiверситет видае затверджене Вищою атестаrдiйною комiсiсю УкраiЪи
(гrостанова Президii ВАК УкраiЪи вiд 27"05.2009 J& 1-05/2) науксве виданtlя
<<BicшrаK Кременчуцъкогс державног0 уиiверсгtтету iмeкi Михайла
Остроградського)>, у якому вченi та аспiранти уяiверситеry мають можливiсть
друкувати матерiали своiх каlrдидатсъкIж та докторýьки}( дисертафй"

Пiдготовку магiстрiв у гшlузi знань 03 Гуманiтарнi науки зi спецiалъностi
035 Фiлологiя за освiтньо-гlрофесiйною програмою <<Германськi мови та
лiтератури (переклад вкjIючЕо)>) здiйсr*ое кафедра перекладу.

Кафедра входить до скJIаду факультету права, ryманiтарних i соцiальних
наук та с Еровiдним нaвчаJlьlrим, на)лкоtsо-досJliднл.llд пiдроздiяом yнiBepýиTery дяя
прOведеннrI навч€Lльно-виховноТ i науково-дослiдноТ дiяльностi та пiдготовки
фахiвцiв у гаr5rзi гуманiтарЕ{их ка)ж"

Кафедра мае достатнiй якiсний гrрофесорсъко-викладацъкий склад для
пiдготовки магiстрiв зi спецiатrьностi 035 Фiлологiя освiтньо-гlрофесiйноТ
rrрс|рами <<Германськi мови та лiтератури (переклад вкJIючио)r>, а саме: 2 доктори
фiлологiчнtоl наук, гrрофесори; 2 кандидати фiлологiчних наук, доценти; 1

кандид&т фiлол*гiчнЕ}t наук, старшиЙ ýикJl;tдач; tr кандидrý гiед€ш]*гiчнл*l к&злк,

доцент; 4 старших викJIадача.
ГIiдготовку магiстрiв забезпечують 8 вrаrшадачiв з тръох кафедр факулътету

права, ryMaHiTapшoc i соцiалънlос наук (власне, кафедри перекJIаду (ГРК), кафедри
психологii педагогiки i фiлософii (ГШФ), кафедри фiлологii i видавничоi сгrрави

{ФВС)), з Hr,ýt: З - доктори на}гк, профес*ри (З7,5%}, З * кендидати на;гк} дФще}ути

tЗ7,5Уа), 1 - кандидж наук, старший викладач (12,5Ус), 1 старший викJIадач

{|2ý%}. Викладачi маютъ ocBiTy, вiдповiдну дисциЕдiнам, якi вони викJIадаютъ,
достатнiЙ ста)к викJIаданЕя та HayKoBi працi за темою дисциплiн, що виIсlIадаються
(табл. 1.2).

Гарантом крs{реми е Чрдiлелi Т. В., яка мае науковий ступiнь каýдидата
фiлологiчних наук зi спецiалъностi Германсъкi мови та вчене звання доцента
кафедри TeopiT та црактики llеpeюIary" До cKJIaýr rrроектн*i груг{и вхOдятъ Сiз*ва
К.Л., доктор фiлологiчн}гх наук, професор кафедри фiлологii та видавничоi справи
та Фадесва О.В., кандидат фiлологiчних наук, доцент кафедри iноземних мов.

Таким чиЕOм, мсжна стверджувати, що якigний ёклад rrроекплоi груши
вiдповiдас критерiям та вимогам щодо акредитацiТ пiдготовки фахiвцiв другого
(магiстерського} рiвня зi спецiальностi ffЗs Фiлологiя ссвiтr*о-професiйяоi

Голова €ксперtуrмФi K*Mgici[ В- *. С*ядвхiнв



Таблптlя t.2

Ск.пад кафедр i харакrеристIilка шрофесорсько-вЕк.шадацького екладу,
задiяного у процесi шiдготовки магiстрiв зi сrrецiальностi

83ý Фiлологiя освiтньо-шрофесiйшоi прt}грамп
<<Германськi мови та лiтераryри (переклад включЕо)>}

З мOмеЕту вiдкриття в унiверситетi освiтньо-професiйноi програми
<<Германськi мови та лiтератури (переклад вкlпочно)>> пiдготовка фахiвцiв за
дрУгим {магiстерсъким) piBHeM вищо? освiти здiйснrоетъся як за державним
замовленням, так i за контрактами з фiзичними особами.

Акryальнiстъ rроблеми lтiдготоtsки ýех}екл*дачiв магiстер*ькФг0 рiвlтя вищоi
освiти обулrlовлена новими тенденцiями розвитку регiону, активiзацiею дiлових та
економiчнrж вiдносr,*r Украrни з краiнами дапекого зарубiхш<ь що зуIъIовIIюе госч]у
потребу у спецiапi vTax, як1 б могли забсвпечвати висош{й piBerb в?аемовигiдrшх
cTocyHKrB МlЖ ПреДставниками нашоi ltpaiHи та iноземнrдда шарп{ерами. У зв'язку з
цим гriдвищуеться поIIит на шос.rtуги квалiфiковаЕих фахiвщiв, якi володЬть
декiлькома европейськими мовами.

Внсновок: експертна rсомiсiя коЕстату€, що Кременчуцький нацiоналъний
УнiверСитет iMeHi Михайла Остроградського мае високий piBeHb органiзацii
ОСвiтНьоi дiялъностi, достатню матерiалъно-технiчну базу та методичний
ПОтенЦiа.тl дJIя пiдготовки майбугнiх спецiалiстiв у Bcix гаlrузflх Еауки та
виРобництва. Перевiркою засвiдчено, що Крементуцький нацiоналъний
УЯiвеРситет iмeнi Михайла Остроградськог0 мае в наявностi Bci нормашевно-
ПРавовi ДоIryменти, необхiднi для здiйснення ocBiTHboT дiялъностi за ocBiTHbo-

]ъ

пOр.

Назва

ка*

федри

Проф

викJIад.

gкJIад,

асiб,Yо

З них,rрацк}ють

На постiйнiй ocHoBi Сумiсники

Разом

осiб,

%

У тому.lислi У Тому,плслi

ýоктори

Еа).к,

Ерýф",

осiб,Yо

Каяд.

наук,

доц.,

осiб,
a,f/а

Без

наукових

стl.яенiв i
вчениN

зваЕь,

осiб,О/а

Разом

осiб,

уо

ýокторв

наук)

ЕрOф.,

осiб,Yо

Кад*ди-

дати Ha)rK,

доц.п

осiб,

уа

1 прк 6/75 5/62,5 4/5а Il12,5 lll2,5 1,/72,5

2. пfiФ |/l2,5 ъll2,5 |/12,5

a Фвс ll1.2,5 1ll'2,5 Il72,5

Разом 8/100 7l87,5 2/25 4/50 |/|2,5 Il|2,5 1l72,5

Голов а ексrэерmноХ KoMiciI В. О. Сс*ъtохiн*
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ПРОфеСiЙною програмою <<Германськi мови та лiтератури (гlереклад вкJIючно)>> зi
сгrецiШlьностi 0З5 Фiлологiя rагryзi знаýъ 0З Гуъаанiтарнi науки за друr}rм
(магiстерським) piBHeM вищоi освiти.

2. Формуванця контЕнгеЕту сryдептiв

Гфийом до КрНУ здйсrпоеться вiдповiдrо до пост€}нови Кабiнеry MiHicTpb
YKpalHK вц 29 квiтrrя 2015 року }Ib 266 {<ГФо затвержеЕня перашiку галрей знаrrь i
спецiалrьностеЙ, за якими здiйснrоегься пiдготовка здобувачiв вrацоТ ocBiTш>.

Органiзацiю д0 КрЕry здйст*ое прлdалалъна койсiя, лса щорi.*то
ЗаТtsеРДIryEtьСя Еr}казом рекrcра унЬерrгreту та же згiдrо зi кЗразковr,ш,л пOлOженн'Iм
ПРО гtрИЙьла-гьнУ коЙсiю виц{ого навч€tьногсl заюIа.ry Украrlпо>, затвердкеним
нак€Еом Мiнiсrерс,тва освiти i нау:си Укра:шt ýs12 вiд 09.01.28t3 р. та <<Гlодожеr*rmл
про прlЙrлалъну комiсiю Кременчуцького нацiона-гrьного уяiверсЕгету iMeHi Мш<айла
ОстроградсъкогоD.

ПРИЁlмаьною Koйcicto КрНУ щорi*rо ск}Iадаються та затвердкуIоться
Правила прийому до унiверситету, розробленi вiдповiдrо до <Умов прIйому до
ВIДIЕш наВч;tJIьнрЁ( закrадЬ Yrqairшol {на пiдrrавi наказу Мiнiсгерrгва освiти i Hayrol
Украiшr у IIото!шOму роцi).

ФОРмУвання контиЕгенту сryдентiв здiйсrrтоетъýя rrа бжi ccBiTHboIý рiвrrя
<<баКалавр>> iз вигryскникiв КрF{У та iншrлr закладiв вищоi освiти Полтавсъкоi
областi й iшшлэl областей L{ентрального регiону та забезпечу€тъся шJIяхом
реалiзацiТ низrсr органiзацiйних заходiв:

- ЗаГЦrqgННя сryдентiв до KoHKypciB та олiмпiад з метою пошrуку науково
обдарованоТ молодi;

- ЗаiЦЦgНнrl стуДентiв до кафедраJIьIлого товариства молодю( )лених та робота
Зi СТУДентами 4-го курсу денноi форми Еавчання щод0 обlрунтованого
вибору тематиш.I майбугнiх власних наукових дослiджень;- органiзацiя виробничоТ (перекладацькоi) практики сryдентiв 3-го та 4_го
KypoiB денноi форми навчаýнrI на шровiднrос пiдприемýтts€lх ппiста й облаотi;

- проведеншI викJIадачами профорiентацiйнкх бесiд у школах, на
пiдгrрисмствах, в органiзацiлr MicTa й областi;

- проведеЕнrI днiв <<вiдкритих дверей>> в унiверситетi.
Зага-шьна статистика щодо формуваrжя та змiн контингенту сryдентiв

подана у табхицi2.1.

Голова експерmноi Koлlicii В. о, Салцохiна
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Таблишд 2.1

шоказпикш форшrувfl IIIIя кOЕтжнгенту еryдектiш зi еrrецi*льшtlетi
освiтньо-професiйпоi програми
та лiтератур$ {шерех.rrад вктrrrrча*}>

035 Фiлологiя
<<Гер**аяськi $лgвш

Ns

з/п

ГIоказники Роки

20]'5 2016 2017 2018

1 Лiцензовалгий обсяг пiдгото*ки (леяяа форьта) 15 15 15

?. Прийняго Еа навчilнIlя, усьог0 (осiб}
. денна форма

у т. ч. за держзамовленrшм:

|2

5

12

7

l4
4

15

12
. заочýа форма

у т. ч" за дерх(заtч{овлеяЕrlм

. нагOроджених медаJбIми, або тих, що отримаJIи
диплом з вiдзнакою
. таких, якi пр*йш-l*r доtsгсстрокову пiдготовку i
гrрофорiентацiю

. зарахsваýtлt на гriльгових J&foBaX, з яýи]чtй укладенi
д9199ори на пiдготовку

1 2 2 J

a
J. Подано заяв за формами ЕавчаЕнlt

. денна

. заочЕа

|2 t2 15 16

4. Коикурс aбiTypieнTiB на мiсця державного
зап,{овлеItнrI за формаrrли навчаншI
r деfi}Iа
r заочна

2,4 |,7 з,7 1,2з

5. Кiлькiсть випуск{икЬ ВНЗ I-II piBHiB акредитацii,
прийrrятих на скорOчений TepMiH навчаЕшt на
. деЕýу фарму
. заочч/ форму

fинамiка змiн контингеЕту студентiв за сгrецiальнiстю 0з5 Фiлологiя
освiтньс-rrрофесiйноi пр*граем <<Германськi мGви та лiтераryри {переьчад
вюIючно)r, .а денною формою навчання подано в таблицi2.2.

Голова експерmнаi колцiсil В. о. CasпoxiHa
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Таблтlця 2.2

ýшкамiка змiн кФнтýýrgшту етудентiв девп*i формш ý&вчаýкя зý
спецiальнiстю 035 Фiлологiя освiтньо-шрофесiйноi прOграми

<<Германськi мови та лiтератури {переклад вк;rючrrо}>>

Ng

ГIор

Назва шокЕlзЕЕка

Курс

Роки

2аrcпOп
курси

201'71201,8

курси

201812019

курси

1 2 a
J 4 5м 5с бм 1 2 J 4 5м бм 1 2 a

J 4 5м бм

1 Всъого стулентiв
на спецiа_rrьностi

]0 з0 /.3 zз 12 8 12 25 }я 2q 22 14 N2 2-|
.l ,
l-,

,}а
LU 29 15 14

2, Клькiсть
сryдентiв, яких
вiдlэаховано

(всього):

- в т-ч- за
IleBиKoEaI{ýrI
навчаJIьного пдану
- загрубi
порушеЕ}lя
дисциплiни
- у зв'язку з
переведеЕням до
iнlrкx ВНЗ
- iýrfri II0ЁчýЕи

2

1

2 2 1

J. кiлькiсть
студентiв, якi
зарахованi на
старшi курси
(всъ*го}:

- в т.ч. переведеЕих
iз iIuig,Ix ВНЗ

- поЕовлеЕих на
навчаннrI

2

Висновок: ексцертна комiсiя вiдзначае, що контингент студентiв
опещiаjlьностi 0З5 Фiлологiя за освiтнъо-професiйною прflграмсю {ГермаЕськ1
мови та лiтераryри (гrереклад вкrпочно)>> формуеться згiдно iз чиЕним
законодавством. Комiсiя констаryе систематичне застOсуван}ut традицiйних i
IIостlйнкй пошryк Еових фор* профорiснтацiйl-tс? роботи,
зацiкавленiсть абiтурiснтiв. Результати аЕаJIlзу IIоданих
органiзацiйЕих та врофорiектацiйвI|D( заходiв вкаqrють на Еапежно органiзованi

якi засвiдтують
матерiалiв з

Гол ов а е ксперmн oi коэw i с ii В. о. Сапаохiна
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ЗаХоДи з формуванlяя якiсного скJIаду студентiв, вiдповiднiстъ iхньоТ пiдготовки
BиMoI-rtM та rrотребжя регiоку у фахiвщях скецiальп*стi 0З5 Фiлологiя" Органiзацiя
пРиЙОму та форrчгування кOнтингенту студентiв в Кременчуцъкому нацiона,тrьному
Унiверситетi iMeнi Михайда 0строградсъкого проводиться в повнiй вiдповiдностi

:F'
до чинного законOдавства. Кафедрсю перекjIаду ведеться робота щодо
формуваншI контингенту студентiв.

3. Змiст пiдготовки фахiвцiв

Експертною комiсiею встанOвлено, що пiдготовку магiстрiв зi спецiаrrъяостi
035 Фiлологiя за освiтнъо-професiйною проrрамою <<Германськi мови та
лiтератури {переклад вкJIючЕо}>> регламенчrЕотъ:

* освiтньо-шрофесiйна програма <<Германськi мови та лiтератури (переклад
включно)>> гtiдготовки магiстрiв зi спецiа-rrъностi 035 Фiлологiя, затверджеЕа
Вченою радою та ректором КрНУ (протокол Jф 9 вiд 02.07.2017 р.);

шроГРамою <<Герма*rськi лдови та лiтератури {пер*лrrrад вкJrючно}r зi сиеrдiакьностi
0З5 Фiлологiя (обговорено та затверджено на заоiданнi Вченоi ради унiверситету
(протокол jф 9 вiд 02.07.2аШ р.);

- графiк навчЕtлъного процесу;

- власна система контрольЕих заходiв i критерiiЪ оцiнювання знань та yMiHb
сryдентiв;

* робочi процрами дисциплiн.
ВИрОбничi функцiТ та Kofu{IIeTeHTHocTi визЕачеýi вiдповiдЕо до вимог pI4HKy

Гrрацi Та ТрУДовоi дiялъностi. Зазначенi документи враховуютъ потреби у фахiвцях
зi спецiальностi 0З5 Фiлодогiя освiтньо-професiйноi програrчrи <depMaHcbKi мOви
та лiтераryри (перекltад вкJIюч}rо)} ПолтавськоТ областi та Щентральногс регiону
УкраiЪи.

Навчалъний fiдан передбачас пiдrотовщу магiстра fiа б*зi ýершого
(бака"паврського) рiвня вищоТ освiти з заг€uIьним TepMiHoM навчаншI 1 piK 4 мiсяця
i вкrшочас в себе загаjIьну та гIрофесiйну шiдготовку. Bci дисциIшiни навчаýьного
ПЛаНУ Забезпечено робочими навч€жъними програмами, скJIаденими на ocнoBi
вiдповiдних }Iавчальних програм. Робочi навчаJIьнi програми розгJuIдаютъся i
ЗаТВеРДЖУЮТЬс,Я ýа Засiданкяr кафедри. Гарантом освiтнъо-професiЙноi шрограми
е ДОЦеIIТ Кафедри перекJIаду Чрдiлелi Тетяна Василiвна (к.фiлол.н. за
спецiалънiстю 1 0.02.04 - германсъкi мови).

варiативна частина Еавчаlrъних планiв пiдготовки магiстрiв розробJuIласъ з
YPaXYBaHIUIM ПОТРеб ринку працi та потенцiЙних робочих мiсць випускникiв
(включенО спецчФси <<Сзпrаснi iнформацiйяi техrrологiТ у перекrrадi>>,
<<Перекладацький ана-гriз фахових TeKcTiB>>, <Методика викJIаданшI перекJIаду у
вищiй школi>> тощо).

НаВЧаЛЬна робота кафедри перекJIаду коордиЕуеться з iншими кафедрами
факультету IIIJUгхом рецеЕзУВацЕя та узгоджеЕнrI робочюr навчаJrънI,D( прOграм, що
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дае можJIивiсть суворо дотримуватись структурно-логiчноi схеми пiдготовки
фахiвфв та подiгrппцтн якiстъ Еавч€lJьЕогФ rr;}st{еýу.

Згiдно з плаЕом гriдготовки фахiвцiв проводитъся систематична робота з
комп'ютеризацiТ спецiалъних дисциItJIfoч що викJIадаються кафедрою. Кафедра
iнтенсивйо займаетъся вIIрOвадЖеЕшIм В навчалыяпй rrроц*" сrrецiалiзо*u"*
компоюТерних про|рам, якi використов)aютъся не тiльки в навчilJIьному процесi, а
й в иауковс-дослiдниN та магiстерькlо{ р*ботах сryдеыriв"

На кафедрi функцiонуе навч€tJIьно-методичний ceMiHap, який очолюе
завiryвач кафедри. На засiданнях ceMiнapy розглядffоться IIитаI*{r[ щод0 мет*дики
викладаНня дисцИпrriН кафедри' змiсry та струтСryрИ магiстерСъких робiт, змiсту
асистентськот та виробничот rrрактики, науково-дослiдноi роботи сryдентiв тощо.

Вшкладачами розробленi навчаJьно-методкчнi кOмплекси дисцкплiн, якi
закрiпленi за кафедрсю. Ще сприяе повному забезпеченню Bcix видiв i форм
навчiIJIьцого Ерощесу gеобхiдниrtда метOдиlжи}ди розробкааяи" За BciMa
дисцицлlнами ЕавчЕUIьногo rтлану розроблено навч€lJIьнi робочi програмио
створено консшекти лекцй, розроблено Iч{етодичнi вказiвки дJIя практиlIних,
семiнарСъкI|D( i лабораторнlD{ занять, самостiйноi роботи стулентiв, cTBopeHi
пакети завданЬ для рiзних форм конч}олю знань (,,Щодаток 1).

Ддя забезпечеlг*rя оперативниJ( потреб iнформацiйно-методи{Iного
забезгrеЧеннrl на кафедрi готуIотъся i вигryскrtютъся навч€Lльнi посiбники,
коЕсшекти лекцiй, методичнi розробки i вказiвкg, створено фоrд ЕавчrцIьIlо-
методичних матерiалiв В електронному вигrrядi, що дозволяе повнiстю
забезпечити Bci види теоретичноi i практичноi пiдготовки сryдентiв.

ýержавна атестацiя фахiвця ilолягае у захистi магiстерськоТ роботи з Teopii
та практики перекJIаду пiсля засвоеншI освiтньо-професiйноi гrрограми.

Впсновок; ексгIч}тЁа коплiсiя за:tначае, щ* змiст пiдmтовкк з& ocBiTHbo*
професiйною програмою <<Германськi мови та лiтераryри (переклад вкJIючно)>> зi
спецiалЪностi 0з5 ФiлологiЯ галузi знаЕЬ 03 Гуманiтарнi lla).Kt{ за Друп{м
(магiстерсъким) piBHeM вищоТ освiти та органiзацiя навч;tльЕого прOцесу у
кременчуцькому нацiональному уяiверситетi iMeHi Михайла Остроград."по.о
вiдповiдае rropMaTиBHK}v{ докумеяТам MiHicTepcTBa освiти i науки Украша.

4. ОРГаНiЗацiйне та навчально-методичне забезпечення
освiтпьоi дiяльноетi

Навчально-виховний процес на кафедрi гrерек.ilаду здiйснюетъся згiдно
<iГIоложеяця про органiзаrцiю Еавч€ýън*го fiр*цесу у вкIщих н€}ýчgжъЕих
ЗаКJIаДаХ), ЗаТВеРДЖеНОГО ЕаКаЗОМ MiHicTepcTBa освiти Украiни вiд 2 червня 199З
р- JФ 1б1 та зареестрОваногО в MiHicTepcTBi rостицiТ УкраТни 2З листопада 199З р.
ЛЬ 17З, Закону УкраiЪи *Про освiтlъ.

на кафедрi ведетъся наJIежна дочrментацiя щодо планування ЕавчrlJIьного
KaBaHTa)KeHIýt вýкJIадачiв та органiзацii навчальнФго ýрOцесу.

для студентiв в повнiй Mipi реалiзуетъся принцип неперервностi
гlрофесiйнот пiдготовки. У ЕаtsчаJIьЕi плани пiдготовки ьяагiстрiв Ъкlgоченi

Голова експерmноI кол,tiсii В. о. Сшwохiна



1з

ДИСциЕлiни за перелiком освiтньо-професiйноi програми: заг€шъноi, професiйноi
те шрактиrrноt вiдготовки"

НаВЧальний процес пiдготовки магiстрiв мае н€lJIежне навч€lJIьно-методичне
ЗабеЗпеЧеннlI. Забезгlеченiсть гliдру.rниками, посiбr*икаtaи, методЕчними
МаТерiа.lами дJuI проведенrш практичних i семiЕарсъкIж рсбiт, самостiйноТ роботи
СТУДеНТlВ, а ТаКОЖ ПРоВеДеннrI практик i виконання атестацiЙнrгх робiт становить
100Уо. Викладачами розробленi liавчаJlъýо-&{етtrдиlшi компяеrrrи дшсцишлЬ, fd
ЗаКРiПленi за кафедрою. Ще сприяе пOвному забезпеченню Bcix видiв i форм
ЕаВЧ€ýIЬНОГО ýроцесУ студентiв необхiдними метомqними розробками. За BciMa
ДИСЦИПдiНами навч€tльного плану розробленi методичнi вказiвки для щrактичнrоr i
Семiнарсъких занltтъ, самостiйноТ роботи сryдентiв, cTBopeHi пакети завдань дJuI
рiзншr фор* кOнтроJIю зЕань.

Пакети методтттнrж матерiалiв з навч€lJьнIж дисltигшiн розмiщено на сайтi
кафедри та предсгаыrенi у репозl,rгарiТ КрF{У

Оцiнка якостi пiдготовки фахiвцiв провOдиться за рiзними формами
КОНТРOЛЮ ЗНанъ, Зоцремц на пiдставi поточного контролю знаЕъ сryдентiв пiд час
практиlIЕих та ceMiHapcbкlD( заýrIть, модулъних контролiв, семесц)ових контролiв
(залiкiв та iспитiв) та контролiв з€uIишковIlD( знань.

ЗаКРiПленrrя теOретичних знаýь i отримаýюI студевтами гrрактшших
навиIIок роботи здiйснюетъся пiд час гIроведення практичних та семiнарсъких
за}Iятъ У ЕавчаJьЕих аудиторiлt кафедри, матерiа-гrьна i техиiщrа база якIФ(
uОСтiЙНо Вдоскон?tJIю€ться. Студенти i викладачi кафедри маютъ необмежений
ДОСryП ДО мереЖi Internet та електронноТ бiблiотеки кафедри та yHiBepcиTery.

ПРаКТИЧна пiдготовка згiдно з ЕаtsчzlJIъним ilлfi{ом забезuечева
вiдповiдними uро|рамами, методичними розробками з вирOбничоi
(шереклада:ркоi} i педагогi.жоТ {асистентськоi) црактик. Д$я ЕроходжеЕЕrI
шрактик унiверситетом укладенi договори з пiдгrриемствами й органiзацiями MicTa
кременчука та Полтавськоi областi. Базами шроходженнrt пр€}ктики студент.}uи
СШеЦiаЛЪНОСтi С35 Фiлологiя освiтrтьо-професiйноТ rrрограми <<Германсъкi мови та
ЛiТеРатУРи (гrереклад вкJIючно)> за угодами мiж Кр}IУ та пiдприемствами MicTa с:
г{АТ кКрементуrдький колiскrй завод}, Ж( <АвтоКрАЗr>, гtАТ кКрюкiвоький
ВаГОНОбУДiВНИЙ ЗаВод>, ГIАТ <<Кременчуцький ст€}леливарний завод)>. Студенти
мають можливiсть шр*йти шрактику у вiддiлi мiхсrародяrал зв'язкiв та зts'язкiв з
|ромадськiстrо Кременчуцъкого нацiоналъЕог0 унiверситеry iMeHi Михайла
остроградсъкого, у кп <<кременчуцький центр мiжнароднlо< зв'язкiв та
економiчного розвиткУ MicTa кКременчулс IHBecn>, IIАТ <<ýжей Ti IнтернешIнл
УкраТна>, ТоВ <<Бiланiвський гiрничо-збагачувалъний комбiнат>>.

Базою педагогiчноТ практика е кафедра перекJIаДу КрЕУ, що дозвоJUIс
сryдентам-магiстрам детальнiше ознайомитися з системою теоретrтчноi та
практичЕоi пiдготовки IIерекJIадачiв в yHiBepcиTeTi та сгlробувати себе в ролi
викJIадача вищOго навчальногс закJIаду.

Анаrriз метOдичного забезпечеЕнrI практик, наявних баз практик свiдчатъ
шрс достатнiй рiвенъ органiзацii, сIIрllмоваяийна формування у сryдеrrгiв зýаrlъ та
навиlIок для майбlrгньоТ шрофесiйноi дiяльностi.

Головв експеl}упноt Ko;vsieii В, В" Свзьtохiнs;
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фо"д навчЕLilьЕоТ лiтераryри й
ýryдентам буrи у гr*стiйнýму

зв'язку з викJIадачами.
ВцСновок: наданi ýавчrtьчим зашIадом матерiа.тrи згiдrо з Положек{ям шро

органiзаriiю освiтrrъого прOцесу в KpFIY пiдгвердлqrють, що змiст пiдготовrоr
ЗДОбУвачiв вищоi освiти за другеш4 (магiстерськl.ъ,r) piBHeM вrдцоi освiти за освiтнъо-
ГlРОфеСiЙноЮ rrрограмсю tчГерманськi мовв та лiтературк (перекяад вкýюIжФ)в зi
СПецiа-гrъностi 035 Фiлологiя за другим (магiстерсъким) piBHeM вищоi освiти
вiдповiдае держав}Iим ви}fогам щодо ocBiTbboi дiяrьноgтi та забезпечус
безперервнiстъ пiдотовки фахiвцiв.

5. Кадрове забезшеченýя освiтшьоi дiялъноqri

ПiдГотовку здобувачiв другого (магiстерського) рiвня освiти зi
СПеЦiальностi 0З5 Фiлологiя освiтнъо-професiйноi глрограми <<Германсъкi мовя та
лiтератуРи (шереклад вкJIючно)}) здiйснrое вигIускова кафедра перекJIZд1, &також
допомiж}li кафедри: кафедра психологii, педагогiки i фiлософiТ (IШФ), кафедр
фiлологiТ i видавничоi справи (ФВС).

КафедрУ перекJIаду КрF{У iMeHi Мюrайла Остроградсъкого очоJIюе кандидат
фiлологiчнril( наук, доцент Чрдiлелi Тетяна Василiвна, OcBiTa - вЕIца, закiнqяла
Харкiвсъкий державний унiверситет iMeHi о. м. Горького у 1981 р. за
СГrеЦiалЪнiстю кАнглiйська MoBi} та лiтераryрм" Квалiфiкафя * фiлолог, викладач
англiЙськоi мови, перекJIадач. Науковий ступiнъ * кандидат фiлологiчнrоr Еаук
(10"02.04 - германськi мови, ДК jlg 025 |74). Вчене зваЕня - доцент кафедри TeopiT
та практики перекладу,02 Д{ J,,Ib аП9Зl.

КаНДИДат фiлологiчних наук, доцент Чрдiлелi Т. В. захистипа дисертацiю на
ТеМУ КСТРУктl'ра, семантика i прагматика дiловоm дiалогiчяого диск.урсу {на
матерiалi С1..rасн<эi англiйськоi мови)>> у Харкiвсъкому нацiоналъЕому унiверситетi
iMeнi В. Каразiна. Т. В. Чрдiлелi усгriпrrrо заЙ,даgься наlково-дослiдною роботою, с
аВТСРОМ ПОНаД 110 оrублiковашж црацъ, iз Hlдl б0 яаукового та 50 навчаJш{о_
метомlшогО хqракгерУ, серед якIiD( 1навчаш*й посiбнlж, рекомендовшшй
MiнicrepcTвoм ocBiTla та на}.ш{ Украlни" У 2a8V роцi нагOроджеЕе знаком
<<Вiдмiнник освiти УкраТнш>.

Стаж iТ педагогiчноТ дiяльностi - З7 poKiB. Працювала завiдувачем кафедри
TeopiТ та IIрактики перекладу Крементуцьксго унiверситеry економiки,
iНфОРМаЦiйних технологiй та управлiнтlя) та деканом ryманiтарного факулътеry
ЦЬOГО ВищОго ЕаЕчЕLшъного закJIаry" З 2011 року е дOцентом кафедри ýýреклаry
КРFТУ, а З 2аlб року - очоJIюе кафедру перекладу. Т. В. Чрлiлелi е науковим
керiвнlлсоМ аспiранта третьог0 рокУ навч€lння спефа.ьностi <Фiлологiр>? керуе
науковою роботою сryдентiв.

Останне стажуваншI пройшла у дистоЕадi 2018 року на кафедрi
IIерекJIаДознавств& У XapKiBcbKoMy налдiональному yнiBepcиTeTi iмeHi
В.Н. Каразiна (свiдоцтво Ns 1158).

Ква_гliфiкацiя вiдгrовiдно до спецiа-rьностi Т. В. Чрдiлелi пiдтверджена
науковOю, на).ково-педагогiчною та iншою професiйною дiяльнiстю за 8

Голова екс$ерrпнФi Kalаicit q! В. О. С*ъавхiна
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покaзниками) перелiченими в п. 30 Лiцензiйних умов провадження ocBiTHboT

дiяльн*стi {у редаltздif постакови Кабiвgry MiHicTpiB Укр*iвк вiд 18.05"2Ф18 рФку

Кафедра ма€ достатнiй якiсний професорсъко-викJIадацъкиЙ скJIаД Д$Я
магiстрiв зi спецiальностi аЗ5 Фiлологiя освiтньо-професiйноТ

<<Германсъкi мови та лiтератури (переклад включно)>>. Чисельнiстъ
викJIадачiв кафедри ýерsкjlаду на-тliчуе 10 осiб, 9 з яких пр{}цIФк}ть в yHiBepcBTeTi

на постiйнiй ocHoBi, а 1 на засадах сумiсництва: Чрдiлелi Т.В. (в.о. завiдувача
кафедри, к.фiлол.н., доцент), Сiзова К.Л. (д.фiлол,н., гrрофесор), Безугла Л.Р.,
сумlсник (д.фiлол.н., професор), Фадесва О.В. (к.фiлол.н., доцент),
Артеменко Ю.О. (к.фiлол.н., стЕ}ший викладач кафедри), Шишко А"В. (к.пед.н.,

доцент), КожемячеЕко Н.В. (старший викJIадач), ШулъжеЕк0 Ю.М. (старший
викладаф, KyrepeHKo I.B. (старший викладач), AHypiHa I.C. (старший викладач),
якi вда.irо Еосд{ують досвiд пpaкTиlltloi, ледагогiщrоi та HayKoBoi роботи"

Грула забезгrечелшrя спефапьностi 035 Фiлологiя скJIада€ться з 8 науковО-
гrедагогiчних працiвникiв, 7 з якуlх шраIsOють у КрНУ за основним мiсцем рОбОти
та 1 е сумiсником. Yci IIJIе}Iи груfiи мають квалiфiкащiю вiдповiýlо До
спецiа_rrьностi, якiсний склад групи засвiдчуетъся достатньою кiлькiстlо
показlликiв рiвня lx HayKoBoi та крофесiйноТ акгивностi.

Проведений експертною комiсiею аналiз гlрофесорсько-викдадацького сюIаду
виIý/ск€лючоi кафедри та кафедр, що обс.rrуговують огlецiа;rьнiсть, ýоказав, що
унiверситет забезuечуе iснуючi нормативнi показнt{ки пiдготовки магiстрiв зr

спецiальностi 0З5 Фiлологiя за освiтнъо-професiйною програмою <<Германсъкi

мови та лiтераryри (переклrад вкIIючно)i>, зокрема:
частка науково-педагогiчних гlрацiвникiв з науковими ступенr{ми та

вченими званнrIми, якi забезгrечують викдадання декцiйню< годин соцiаЛьно-
гуианiтарного цикIIу дисциплiЕ Еавч€Llrьного плаЕу спецiаьностi становиТь 100О/о,

в тому числi на постiйнiй ocнoBi t00%;
частка науково-гrедагогiпrrхсЕ працiвrrикiв з науковими ступеЕrIмЕ Та

вчеЕими званнlIми, якi забезпечують викJIадання лекцiйних годин дисцигrлiН
професiйноi шiдготсвки навч;tJIъIlого шла}ýr спецiальностi стаковить 100%, в томУ
числi на цостiйнiй ocHoBi 86,8016, з них докторiв наук або rrрофесорiв 42,6Уо.

- проведеннrI лекцiй з ЕавчапьнlD( дисциппiн, що забезпечують формуванЕя
професiйнrл< компетентностеи, науково-педагогiчЕими (науковими)
працiвниками, якi е визнаними професiоналами дослiдницькоТ, управлiнськоi,
iнновафйноТ або творчоi роботи за фахом ýтаIiсвитъ 78,7У* (за нормою 15%).

Викладачi маrотъ рiчне Еавантаження, що не перевищуе 725 год. та
викJIадаютъ не бiльше 5 дисцицлiн, що i забезшечуе достатнiй рiвенъ викладання.

Основними формами пiдвищення ква-rriфiкацii викладачiв кафедри в даний
час е науково-педагогiчне стажування у вищих навчаirъних закJIадах Уrqраiни.
Кафедра постiйно праrsо€ над пiдвищеЕнllм квалiфiкацii викJIедачiв кафедри за

рахуЕок виконання наукових дослiдженъ та захистiв каЕдидатських та
докторGькID( мсертацiй.

Голо в а е ксперmн о i Ko*li с it В. о. CarпoxiHa



16

У 2015 роцi старший викJIадач кафедри ю. о. ApTenreHKo захиотила успецiагriзованiй вченiй редi ХаркiвськOго нащi*llальвФгФ yHiBepcKT*Ty iпяенi
В.Н. КаРаЗiНа ДИСеРТаЦiЮ на здобуття на).кового ступеня кандидатu бirrо"огiчнихнауК <<,Щiеслiвнi iндикатори iмплiкаryр в англоN{овному дискурсi: структурно-
семантрftний та лiнгвопраrматиIIний аспектп> (науковий консулътант д.6lооrr.*r.
Безугла л.р.) за спецiальнiстю 10.02.04 - германсъкi мови.

Викладач кафедри AHypiHa I.C. - асшiрант деt*лоi ф*р*" навчаЕý5t кафедри
перекJIаду Кременчуцького нацiонального унiверситеry iMeHi Михайла
Остроградського, спецiальнiсть 035 Фiлологiя, шращо€ над дисертацiйною
роботою на темУ <Вiдтворення iмrrлiкаryр аЕглоL,{авних художнiх TeKcTiB в
украiЪських перекладаю> на здобуття ýryЕеня каgдидата *uy*; *uуr.овий керiвник
-_ дOкт*р фiл*л*riч:*rх яазж} вр*фес*р ýеззтяа ý" р.

На кафеДрi провоДlа:гъоЯ робота з поцраЩеш{Я я<iсного рiвня професорсъко-
tsик}I8дsI{ькФго ýKJTФry Е[IбD{ом стажу8анЕJц т& глеркiдютовrос {кiдрищеняя
квалiфiкацiТ) У навчrLJьНlж з€tшIадах Украiни та зарфiжr*ж краш{ на спорiдrенрж
КафДРаХ irШШоr УнЬерситетiв (доцеrrги кафдри Т. В. .фдiлелi та О" в. 

-Фадеева

проЁшrгr1r ста}rgrвання Еа кафедрi перектIаДознавства iMepi Мr,колрr Лукаша у
ХаркiвсъкомУ нацiона-lьному унiверсшгетi iMeнi в. н. Каразiна з 01 гlо З0 -rrистогlада
2018 рокУ, г!ро щО ffгримfrJIи свiдоrцгва за Jф1158 та }fg 11б1 вiщrовiдно; викJIедач
кафедри AKypiHa I.C. пройшла cTuDKyBaHIUI в Iнстиryтi технiки та економiки у
MicTi Чесъке Будейовiце {Чехiя) у KBiTH!Tpaв;яl Zal'1 р..;; ,rrrr*,о* участi у EayKoBид
ВСеУrРаiЪСЬКlЖ Та МiЖrаРОдтlо< конфереrщiя< (rrро що свiдq4а5 опублiкованi
матерiали конфереlщiй й Bi.щroBцEi дLгшоми та сертифiкати).

Експертна rсомiсiя перевiрила iнформацiЙ шро науIшво-педаrюгiчний
персонЁlJI кафедри uерекладу за трудовими книжками, документами про наявнiстъ
вищоi освiти, иаJпювоIý cTyпeнlt, tsченоIВ зваItнlt" Bci вiдuовiднi накази про
зраху:ання Еа посаду зафiксовано в трудових книжк€lх, контракти оформлено
вrдповlдн0 до ч}Iнного законодавства,
науковий cT5TriHb i вчене звання.

е необхiдri доlryмеIIти про випцr ocBiTy,

висновок: експертна комiсiя з€lзначае, що iнформацiя ilро кадрове
забезпечеЕнrI ЕавчаJIъного ilроцесу зi спецiальностi 035 Фiлологiя за освiтrъо-
гlрофесiйЕою програмою <<Германсъкi мови та лiтератури (переклад вюIючно)>> с
достовiрною- Наведенi данi ЕOкЕlз).ють спроможнiсть КремеrrчущькФго
нацiонального }тriверситеry iMeHi Млсхайла Остроградсъкого (кафедри перекладу)
забезпечити реалiзацiю прOграý{и пiдготовки фахiвцiв ocBiTH"o.o рЬня <<магiстр>
зi сrrецiальностi 035 Фiдологiя за освiтнъо-професiйною програмою <<Германськi
мови та лiтератури (переклад вкlлочно)>> на piBHi д*р".*"r" вимог надаЕнrI
ocBiTHix пOсJýrг у сферi виrщоi ocBiTH.

б- Матерiально-технiчне та iнформацiйне забезпеченнfl
otBiTнbci дiялъноrтi

MaTepiaшbHo-TexHi,*re забезпечення IlавчаJьного процесу в КрF{У вкJIючае
ocI{oBIIi та допомiяшri будiвлi, ryргожФrтки, "urop"**i 

та сздо,ровчi сшФрудц
Голова експерmнzi Kolttiсii

ф

В, о. CalwoxiHa
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обладнання та оснащеrшя лабораюрй i навчаrгышоr приь,riщень, щрипади, коiчш'ютери
та iшlri MaTepia-Tbнi цiш{о€тi" КрFIУ мае BлracHi навчЕlJIънi врr,*сiщенкя, бiбзэiотелry,

ryртожитки, опортивнi споруди тощо.
Нормативи з забезпечеrrrrя студеrrтЬ достуfiом до сучасноТ коллr'rотерноТ

технiки тfтехнолоriй lrrгернегу вIr:rриманi в повнiй Mipi. Спецiалiзованi колшr'ютернi
кJIаси забезгrечецi вiдrовiдтr,ш,шл шрограш{ими шрощлкга}м, необхiдпшrли дJIя

У майбушriх фахЬцЬ у галузi лilгвigrим та IIерекшадr y!diш, fiавичФк та
компетеIщiЙ з урахуванIuIм вимог су{асного виробrиrрва. Зокрем4 до цроцесу
навчанЕя W TaKi сучаснi перrsrадаrркi гrроJtFкги як ýиýтема SLD
Trados та DejaVu.

У Кременчуцъкому нацiональному унiверситетi iMeHi Михайла
Остроградсъкого розроблена та вIIроваджена система ок-лайн Еавчаннlt та
ТесТУВаншt дJUI сryдентiв. Туг викладачi створюють власнi курси, проводять
тесryванЕя зн€ж{ьо оцir*олоть якiсть засвоснýя MaTepiax}., а сryденти мЕхютъ змOry
ознаЙомитися з навчаJIьно-методичними матерiалами до вiдповiдних KypciB,
отримати консультацiТ оrrлаЙн, проЙти тесryвання тz imrre {доступ до саЙry за
шосиланням http:/rkrnu.org/course/index.php?categoryid:З 1 )

Фахову пiдготовку зi спецiаrrьностi 0З5 Фiдологiя освiтньо-професiйноi
прOграми <<Гермавськi мови та лiтераryри (гrерекrrад вкrrrочяо}r> викоýус
виIIускова кафедра шерекладу, яка розмiщуеться в съомому коргryсi унiверситеry, i
вкJIючае:

2 спецiапiзованих кабiнети (uуд. 74|a,7al2);
2 спецiа"шiзованi лабораторii (ауд. 7 4|8, 7ЗL9);
2 лекцiйнi аудиторii (ауд. 7За4 - З0 rrосадкових мiсць, ауд. 7409 - 26
Irосадкових мiсць);
викJIадаJIък4 KiM. 'f 4|5;
кабiнет завiдуючого кафедри, KiM. 74|6.

Характеристика кiлъкiсних показrшкiв площi кафедральних примiщень
скJIадас:

спецiалiзованих кабiнетiв - 26,\ м2;
спецiа-iriзованIlш( лабержорй - ?5,8 м2;
лекцiйних аудиторiй - 93,7 м2;
кабiяету завi"щrючого кафедри, кi*ц. - |5,2 yтl:
виюIадацъка, KiM. - 24,4 м2;

Загальна Iшоща кафедри нараховуе 2З5,2 *', з*"u"имо, що аудиторiя 7З04
кафедри Еерекпаду мае мулътимедiйне обладнаrшя. Гфизначення цкх аудиторiй
ПОЛЯГае У Виконаннi робiт, передбачених навчальним процесом, а також
здйсненяя дослiдrицъкIж асrrекгiв дшrпOмних робiт"

ýтlЯ сryдентiв створена наJIежна соцiально-побугова Ьфраструктура. Здобувачi
ОСВiТНьО-професiйноi проIрап4и <<Германськi мови та лiтераryри (гrереклад
ВКJIЮЧно)>> зi сгrецiалъностi 0З5 Фiлологiя за другим (rчrагiстерсьrстм) piBHeM вищоi
освiти забезпеченi мiсцшлlr дя пpo}IФBaHIuI в ryртожитках унiверситету на 100%.
Bor*l мають змоry користувЕ}тIася мед.rчним кабiнgгом {7 корк. КрНУ), 2iдамъвямти,2
бУфетmли. Унiверситет мае З ryртожитки на 790 йcrp, 1 акговий заJI, зЕuI засiданъ на

Гслова експеруýнаi Koяaicit В- О" CgaaBxiHa
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80 мiсць, спортивтшй комшекс, що MicTrTb стадiон з фуболътшпчr полем розмiром
lt0x7$ м i трибртааъ,tи на trlЗ50 йсцьо крrг*й маýехt тжощею 180С м2,4 скортивнi
з€tJIи IIJIощею 3856,5 м2, 8 IФит[D( городоцIнIID( майданщкЬ Iшощею 1200 *', заrru"""

фуrболъне поле 90х45 м. ýо скmý. споlуIивно-оздоровчоТ бази також входять:
BecлyвairъHa база на березi р. Днiпро; вод{оспорfl{внии кOмппекс заrаJIъною пJIощею

| 465,4r' . *р"rи, басеfшом.
Санiтарньтехgi,ший стаЕ ауgrrорiй Е цiý8му вiдповiдае еанiтарвим

нормам, будiвелъним нормам i правипам охорони працi та пожежноТ безпеки в
заклад;х освiти" У запланованi строки вiдповiдвиали службами здiйснюються
перевiрки iнженерно-технiчних комунiкацiй, системи опаJIенн;I, системи
водопOстачання, електропостачання, системи венти,шцiТ та iнших iнженерних
сиýтем i видаеться дозвiл наТх експ,Iуатацiю.

При перевiрчi наявнrоr IIЕОМ було встановлено, що Bci 64 ШОМ
rriдкллоченi до Mepcrrri Internct. Yci ПЕОМ сучасного рiвня, оснащsно 2, та 4-
ядерними шроцесорами, якi дозвоJuIють ефективно працювати з сJл[асним
прочрамним забезпеченням. Лiцензоване Ероryашrе забезгrече}*{rl було отримаЕо

у 2013 роцi вiд компанii Microsoft згiдно лiцензiТ дJuI текriчнrж ocBiTHix закладiв
DrеаmSраrk.

Стан забезпечеrrrrя навчаJБrrOю процесу навчаJкIою, ЕOрмативною i
довiдtовою лiтераryрою с досить високим.

ýо скJIафr Кременчуцького нацiональнOго унiверситеry iMeHi Михайла
Остроградського входятъ 3 бiблiотеки з 3 читалъЕими заlrами i загальним фондом
rrонад 265 тис. гlримiрникiв навчальноТ та науковоТ лiтератури. Бiблiотекою

унiверситету ствOрений i пiдтрlаляуеться в аюу€tльному cTaнi електронний катаrrог
науково-технiчноТ бiблiотеки унiверситету, за допомогою якого через будъ-який
комп'ютер, пiдключений до мерехti Irгтернет, hдо]*с}lа здйснити г{ФшIук пстрiбноi
лiтератури в бiблiотецi.

Щорiчно уяiверситет збiлъпIуе кнЕжковий фонд на 1000-1200 примiрникiв,
видае до 40 найменувань навчitльно-методичноi лiтераryри силами власноТ MiHi
тигrографiТ. Забезпеченiсть бiблiотечним фондом (навчальнi виданrrя) у
розрахунку н& одноrо студента денцоf форr* Еавчання етановить 56,4
примiрникiв. Функцiоrrуе електронrrа бiблiотека на 22 робочi мiсця, обсяг якоТ на
съогоднi скпадас бiяъше кiж 450 ГБ iнформафi.

KiлъKicTb пiдручrшжiв, навчапьнlD( посiбrrшсЬ, перiодтчrrюl видаЕь та науковоТ

лiтераryри, що забезпечуе на-rrежrшri рiвеrъ пiдотовкрl студентiв, вiдповiдае
нOрмативам МОН Украtlли.

Комiсй ознайомилася з докумекгzlш{и, що засвiдчують право володiння
прrалiщеlжшrшл рIя здйснеrжя нg}вчаJьно-вlпiовЕого црцесу, висновком орГаr{у

державного санiтарного нагляд/ шро Bi,щloBiдricTb Е€lявнlD( гrрлшriщеrъ вимогаNI

санiтарr*ш i будiвелшшшl норм м документи, що реглаlь{екгуIOть порядок
провадкеЕIя ocBiTrTboi дiяlьностi.

Висновок: ексгIертна койсiя коЕстатуq що забезпеченiсть студентiв КрFIУ
навчаJш{ими площами, пiдрутш*сапшt, навчаJьýLlми rrосiбжш<аrлq.r, фаховr,ала
перiодтшrm,rи виданшIми, а також мож.гrrвiстю достулу вIжlrадачiв i сryдентЬ до

Гоsлова експgрчrrн{}t кояцiсii В" О" С*цохiна



Mepeжi Intemet та iнформацiйно-освiтнього гlростору вiдповiдаютъ акредрrгацiйнрIм
вимоЕlм у сферi вкщоi ocBiTд i нададgть можгжвiсть жiснол пi,ryoT*Blgc зд+буsачiв за
освiтнъо-професiйною Ерограмою <<Германсъкi мови та лiтератури (переклад
вкJIюччG}>> зi сгяецiа-rrьностi 0З5 Фiдодgгiя за другЕм {магiстерськиrчr) рiвнеъя
ocBlTEl.

7. Якiснi характеристики rriдготовки фахiвцiв

Якiстъ пiдготовки фахiвlдiв в Кременчуцьксму нацiоналъЕому унiверситетi
iMeнi Михайла Остроградського забезпечу€тъся якiсним кадровим, матерiальним,
меýýдýчýiём, iнф*рмацiйким ?Е} врлвнiзацiйниtи забезяеченЕ5[м Ё&ýчЕJiьýФIв
шрOцесу. Контроль дотриманнrI стандартiв якостi навчальноi дiяльностr
здiйснюеться в хсдi поточноi мадульноi та rriдсумк*в*Т дiагrl**тикк зý{анъ

студентiв з кожноi дисциплiни навчаJIьного шлану, а також пiд час шроведення
контрOлю заJlишIкових зýань, ýаписанrrr{ курсових робiт i дерэкавноТ атестацiТ. За
резудътатами дiагностъткп зЕа*rь студентiв вýооятъся змirrк в робочi {1ра{рамr1

навч€lJIьних дисциплiн, методичнi вказiвки щодо вивчення дисциплiн та
ýаfiисаýЕrI курсовик i дрrгяяомяюс робiт.

На ocHoBi затверджених вавчаJIъних ппанiв спецiалъностi <<Фiлопогiя>>

щорiчяо розробляються робочi gавча-тrьнi плани, якi вкдючають нсрмативIry i
вибiркову частини. Аналiз викоЁаЕнl{ навчапъних планiв спецiа-шьностi
035 Фiлологiя за освiтньо-професiйною програмою <<Германськi lvloBи та
лiтератури {тr*реккад вкэшочяо)>> дозвФ;ýIс конýтатувати Тхне tsик*наЕгяя за
кiлькiсними i якiсними параметрами.

ýля з'ясуван*яя якiсноТ характер!{ýтЕки rriдготовки фзхiвцi* ýул* rr*рi*lrяно

результати екзаменацiйноТ cecii i результати ККР з такlгr( дисцигrлiЕ як <<Основи

психOлогiТ та педагогiкн вищоТ цIкоJIи>>, <iГIрактика III4сьмовOгсr шерекIIаду з
основноТ iноземноi мови), <<Загальна теорiя перекJIаду>>, <<Гlерекладацький аналiз

фахових TeKcTiB>>. Якiсть пiдготовки магiстрiв за освiтньо-професiйною
програмою <<Герьаанськi мови та лiтераryри {нереклад акJIючно}} оцiнюва.гrась
шляхом вивченЕя результатiв виконанЕя студентами ККР при сztмоана;riзi та
звýдеýих резуýьтатiв екзап,яеяафйнg1 **cii"

За результатами виконаннrI ККР при акредитацiйнiй експертизi здобувачi
освiтнъогс стJлfiеню магiстр Е*казаJII4 TaKi резулътати:

усгriшнiсть 10S У*, якiстъ 62У*.

За резулътатами самоанчшiзу абсолютна успiшнiстъ скJIапа 100 О/о, а якiстъ
69 у4"

Вiдхилення у абсолrютнiй успiшностi вiдсутнi. Середне вiдхиленнrr за якiстло
складае -7,З Уs"

За результатами скJIадання cecii здобувачi освiтнього ступеню магiстр
ýоказаJIи TaKi результати :

Голова експершноi колаiсii В. о. CrsMoxiHa



середнiй показник iз дисциплiн соцiально-гуианiтарноТ
абсо"rлотна усгriшяiсть 18* 0/в, якiсть 92,8 ýй;

данi

середнiй показник iз дисциплiн професiйноТ пiдготовки
успiшнiсть 100 Уо, якiсть 85,7 У8.

середнiЙ покzlзник за цикJIами - абсолютна успiшнiсть la} Уо, якiсть 95 %.

засвiдчижа piBeHb вiщшлект,rя.УКазаrrr да}fi заýвIдЕIý{JIи доп-устимяй piBeнb вiщшлект,rя" Результати
Перевiрки свiдчать, що кафедра rrерекладу забезпечуе достатнiй piBeHb гriдготовки

Указаrri

фахiвцiв, який вiдповiдае суrасним вимогам. Аналiз виконаý}0( контрольнlос робiт
ПОКаЗаВ, що сТуденти оволодiли теоретичним про|рамним матерiалом i вмiють
ВИКОРисТоВУВати здобугi знаЕня гlри вирiшеннi rrрактичних завдаЕъ. Рiвенъ зЕань
Сryдентiв е достаткiм як за показникзlh{и абссrлоткоi усшiшностi, так i за
цокaвIIиками якостi, та вiдповiдае вимогам акредитацii.

РезУльтжи виконанЕя Koi}fir,Ieкcниx ко}црольнЕх робiт (ККР) та результати
контролъного зрiзу знань наведенi в ffодатку 2.

Аналiз передакредитацiйноi екзаменацйноi ceciТ наведений в flодатку З.
Аналiз тематики ква-rriфiкацiйшrх робiт магiстрiв зi спецiаьностi

035 Фiлологiя за освiтнъо-професiйною програмою <<Германсъкi мови та
лiтеРаryри (перешад вкl*очно)> показав, що теIuатика робiт е досI.{тъ
рiзноплановою та в повнiй Mipi вiдображае спрямованiсть науково-дослiднiй
РОбОтi кафедри та вiдповiдае вимоIам освiтнъого рiвtля плагiстр. Роздiли
квалiфiкацiйних робiт, що перевiрялисъ, вiдцовiдають MeTi досдiдження, пOв'язанi
мiж собою та задовольнrIютъ вимогам, що висуваються до атестацiйllшl робiт
магiстрiв.

НабУття тrpaKTиlIHI.D( навичок майбугньоi гlрофесiйноТ дiяльностi сryдентiв
вiдбуваеться пiд час проходженЕя шрактики" У вiдгrовiдностi до Е{авчiýIьноrý
ПЛаНУ пiдготовки магiстрiв студенти у межах навчаЕня за спецiалънiстrо
035 Фiлологiя за освiтнъо-крофесiйною шрограhdою <<Германсъкi мови та
ЛiтеРатУри (перекrrад вкrrючно)>> шроходятъ педагоriчку (асистентську) та
виробничу (перек.шадацьку) практики.

Ексrrертна коlяiсiя здiйснила перевiрку як*стi звiтiв про виробнlжу i
ПеДагОгiчнУ практику, в ходi якоТ виявила, що вOни вiдповiда:оть прогрzIмам
ШРакТиКи в достатвiЙ Mipi, докумеЕтацiя вiдповiдае BcTaHoBJ{eH}lM вl[могам про
ОРганiзацiю практики в унiверситетi. Bci оцiнки за перевiреними експертами
звiтами вiдгrовiдають встановленим критерiям, € об'ективними, що вiдповiдас
вимогам щодо акредщтацii,

ВиснОвок: комiсiя зазнача€, що в Кременчуцькому нацiоналъному
УнiВерситетi iмeнi Мr*rайла 0страградського розроблена внутрilrrня система
Забезпеченнrt якостi освiти. Показники екзаменацiйних сесiй, що передув€tли
аЩРеДИтаlrii та порiвнялънi результати B}lKorlaHHrI вичaскЕикаlчlи ККР показJ.ють
ДостатнiЙ рiвенъ пiдготовки магiстрiв спецiальностi 0З5 Фiлологiя за ocBiTHbo-
ГlРОфеСiЙНоЮ uрограмою <<Германськi мови та лiтератури (переклад включно)>> i
вiдповiдають вимсЁ}м акредитащiТ.

Голова експерmноt колаiсii В. о. Салаохiна
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8. Наукова дiяльнiсть викладачiв та сryдентiв випусковоi кафедри

ВажливоЮ скJIадOвоЮ дiяльностi кафедрИ е наукова-дослiдна робота.
Г{ланування Еауково-дослiдноi роботи здiйснюеться у rrроцесi складання IIJIану
роботи аафедри ЕерекJIаду на кожний календар*ий piK, де кередбачu*ru"" y"i
види робiт, строки ix виконання i виконавцi. В кiнцi рощу скJIадаетъся звiт про
наукýво-дослiдну роботу вt{кJIадачiв, асгliрантiв тs *т}rдентiв кафедри.

Кафедра перекJIаду викону€ комплексну кафедра-пълту ЕауковO-дослiдтгу
роботу, в рамках якоТ впроваджувztлиýь HayKoBi дослiдженЕя з IIитаЕь:

- лiнгвiстиllна iнструментологiя у rrерекrrадознавllих дослiдженнrlх:
функцiона-гrьний аналiз тексry i дискурсу (науковий керiвник доц.
Чрдiлелi Т"В,};

- прагматичнi та стилiстичнi аспекти дослiдження дискурсу (науковий
керiвник доц. Фадеева О.В.);

- дослiдження MoBHlD( одиниць рiзнrос piBHiB в англомовному дискурсi:
структурно-семантичний та лiнгвопрагматичний аýпекти (науковий керiвник
ст, вЕкJIадач Артеменко Ю. О.).

результати цаукових дослiджень знаходять свое вiдображеннrl в
монографi-шL посiбrlиках, Еа)жових стат-гfr(, у доIIовiдяr яа конфереlщiюс та
щорiчному звiтi за внутрiшнъовузiвською тематикою. Серед ocIloBHlD( здобуткiв
викладачiв кафедри:
а) старший викJIадач кафедри Артеменко ю.о. захистила кандидатську
дисертацiю на тему <<Щiсслiвнi iндикатори iмплiкаryр в англомовному дискурсi:
структурно-семаЁтиIшрй та лiнгвоuрагиатичнrй &сЕектиrr {д"с. каЕд. фiлол. на}aк;
сшец. 10.02.04 i Ю. О. Артеменко - Кременчж, 2015. - 259 с.);
б) видано 2 навчальних посiбннки:

English syntax: Навча-rrъций посiбник l Фадсева 0.в., Пасryшенко Т.В. -
Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2аП. -272 с.)

Нiмецька мова як друга iноземна (спецiальнiсть <<Перекгrад>>): ocHoBHi
I]иTaHIUI Teopii перек.iIаду та удосконаленнrI перекJIадацьких навичок на матерiалi
рiзнсжанровI,D( TeKcTiB: навчалький шосiбник / к. I. Мiзiн, н.ts" Романова"
I.B. KyrepeнKo. - КремеНчук: ВиД-во кПП Щербатих О.В.>>, 201б. - 1б4 с.).
в) огryблiковано наукових праць за три роки поЕад 120, понад 60 з яких - це cTaTTi
у вiтчизняних фахових виданЕrD(.

На кафеДрi виконусться Еауково-дослiдна робота за договором }lb з94117,
укjIадеЕим з громадською органiзацiею кКультурний дiалогв, з перекJIаду TeKcTiB
з украiЪськоi на англiйську мову дJI;I книги (Мiй Кременчlк: легенди, iсторiя,
сучаснiсть в картинахl> за пiдтрr,шки Британськоi Радк в Украiнi.

Протягом ocTaнHbota 20151018 н.р. сгriвробiтники кафедри взяли }л{асть у
TaKlD( Мiжнародних та ВсеукраiЪсъких наукових конференцiях:

Щорiчна мiжнародна науково-технiчна конфереlтцiя <<IдеТ академiка
ВернадсЬкогО та науково-практи!IНi проблемИ сталого розвитку регiонiв>,
м" Кременчrк, КрЕУ.

ххIП МiжнародноТ на)rково-технiчна конференцiТ студентiв, аспiрантiв

Голова eшc$eprrt*ai кояtiсii В. О- Свацохiна
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Та МОЛОДих Вчених <<Акryалънi проблеми життедiялъностi суспiльства>>,
м. КреняеЕчrк? КрF{У.

Мiжнародна Еауково-практична конференцiя <<Нове та традицiйне у
досдiджен}шх с)лrаснш( представникiв фiлологiчних на).ю): м. Одеса.

- "Мiжнародна науково-практична конференцiя <<Мова та лiтература у
полiкультурному просторЬ>: м. Львiв, ГО <<Наукова фiлологiчна органiзацiя
<<лоГоС>l.

ХV наукова конференцiя з мiжнародною участю <<Каразiнсъкi читання:
Jkодина. Мова. Комунiкацiяil, XapKiB, X}rY iMeнi В.Н" Kapжiнa.

I ВсеУкраiЪсъка мiждисциплiнарна науково-практична конференцiя
<<Мова, право, мiжкультурна ко\ý.нiкафя: проблеми съогоденнrI та поцIуки шляхiв
Тх вирiшення}, КиТв, Академiя адвскатури УкраiЪи.

Мiжнародна науково-практиIIна iнтернет-конференцiя <<Актуалънi
проблеми с5rчасноi трансJutтологii лiнгвокраТнознавства та Teopi? мiжкулътурно?
комунiкацiТ>>, м. Вiнниця;

V Мiжнародна lrаJrково-гrрактичноТ iнтернет-конференцiя <<Фiлояогiя
XXI столiття: теорЬ, практика, перспективиD, м. Одеса, Нацiональний унiверситет
<<Одеська юридична академiл>

МiжяародЕа Еауково-rрактЕша конференция Science and Educ att*t а
New Dimension, Будапешт.

Спiльно з Переясяав-Хмельницьким дgр}хавЕýм гlедагогiчнипя
Унiверситетом iMeнi Григорiя Сковороди, кафедра перекладу органiзувала II
МiЖнарод}ry науковO-пр€жтичЕу конференцiю <<Текст у су{асно}чqa лiнгвiстичЕому
вимiрi>, що вiдбулася2-З квiтrlя 2015 р. у Переяслав-ХмельЕицькому.

Кафедра активно спiвпрацюс з унiверситетами, науковими устанOвамц та
гriдприемýтваелн УкраiЪи.

Викладачi кафедри е активIIими )л[асЕиками ВсеукраiнсъкоТ спiлки
ВиЮIадачiв переклаýr, яка об'сднуе фахiвцiв у га:ryзi навчання переюIаду. Метою
дiяльностi спiлки е гtiдвиtцення якостi гriдготовки перекJIадачiв в ocвiTнix закпадах
укратни та захист законних спiльншс iHTepeciB cBotx членiв заради сприяннlI
iптеграфf 1гкратнського сусгriлъства до мiжнародноi слriльноти з& рахуЕsк
розширення (через шерекJIад та його навчання) достугrУ до надбань cBiToBoT
цивiлiзацiТ, мiжвародних KcHTaKTiB i джерел iнформацiТ.

викладачi кафедри перекJIаду активно беруть rIасть у наукових
конференцiях та постiйно пiдвипцrютъ рiвенъ квалiфiкацii тlа науково-методичних
ceMiHapax та майстер-клаСа}t з прОблем викJIадан}ш rерекJIаду пiд керiвницгвом
провiднlж вiтчизняник та зарубiжних фахiвцiв.

Резулътати дослiдень уýровад}!ýлються викJIадач&}lи у Еавчt|,jlьний rrроцес
при викладаннi дисциплiн <<Зiставна лiнгвокулътурологiя>>, <<Перекладацький
аналiЗ фаховиХ TeKcTiB>>, <<ЗагальНа теорiЯ шерекJIаду}, кМетодика викJIаданЕ;I
переюIадУ У вищiй школ}>, <<Методологiя i органiзацiя шерекJIадознавчих
дослiдженъ>, <Cl"racHi iнформацiйнi технологiТ у
перекладiв>, <<Пракгика усного/гrисьмового ilерекJIаду

перекладi>>, <<РедаryванIul
з ocIloBHoT iноземно? мови

В. о. CaMoxiHaГол ова експерmноi Ko*cic ii
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(англ. мова)>> тощо та керiвництвi магiстерсъкими роботами з TeopiT та гIрактики
Еерекшаду"

Yci викладачi кафедри маютъ реестрацiю у базi даних Orcid та Google
Sсhоlаr.

ýналiз науковоТ дiяльностi викладачiв кафедри покжу€, що значну частиIIу
Еаукового доробку становлятъ гryблiкацiТ, присвяченi вирiшенню IIев}лих

перекJIадФзfiав{{IФ( гrроблеiи, що € свiдчешжл фахов*л комЕетенщii гrр*фесерсъкý-
викJIадацького скJIаду у галузi [ерекJIаду.

ýо викокаЕýя науково-дослiдноТ роботи загучаються студеrrти ycix KypciB.
Основними формаrчrи сryдентськоi науковоi роботи с: rrублiкащiя резулътатiв
HayKoBlIx дослiджень у фаховrаr науковиJ( виданшD(, )пIасть у наукOвих
конференцiях, участь у KoнIrypcax сryдентgькЕх наукових робiт та олiмrriадах,
членство в Товариствi молодих r{енltх КрFIУ iMeHi Михайда Острогралсъкого.
Посднання навчаJьноi та науковсТ роботи да€ MOxtJIиBicTb сryдsнтаея якiснiше
виконувати студентськi науково-дослiднi роботи, пiдвиrrryвати власний
професiйний piBeнbn гOтуlочись таким чиноh,I до подальшоi самостiйноТ
професiйноТ дiяльностi.

Сryденти заlгrlаються до науково-дослiдницъкоТ роботи через HayKoBi
студентсъкi rypTKl та проблемяi HayKoBi чруfiи, cTBopeHi провiдяими викJIадачами
та на)rковцями кафедри. При кафедрi в межах дiялъностi Товариства молодID(

у{еЕкх праIЕ8ють HayKoBi ryртки кКомунiкативво-функцiональнi, семантичнi й
гrрагматичнi характеристики мовних одиЕиць у сгriлкуваннi>> та <<Лексичнi,

|раматичЕi, прагматичнi та соцiокультурнi rrроблеми шерекJIаду)>.

Велике значеЕня кафедра придiляс розвитку творчого мислення,

формуванню навиlIск науково-дослiдноi, самостiйноi пошуковоi роботи сryдентiв"
Кодектив кафедри сшрияе гryблiкаrдiязл результатiв досдiджеIrь сryдентЬо нsщiлюе
творчу молодь на мiжвузiвсъке, мiжнародне наукове сгriвробiтництво. Сryденти з
перIIIID( KypciB заýучаютъся до на).ково-дослiдноi роботи, про резулътати якоТ

доповiдаютъ на щорiчних науково-практичних конференцiлс.
Науково-методI,rtIЕу дiяльнiсть кафедри сконцентров€lно Еа cTBopeHHi

навчаJьЕо-методиIшого забезпечення, що вiдповiдае с}л{асним стандарта*r вrшцоi
освiти дJIя фахiвцiв спецiалъностi 035 Фiлологiя за освiтнъо-професiйною
програмою <<Гермааськi мови та лiтератури (шереклад вкiIючIlо}> - електранБwх
та слайд-конспектiв, IIрактикумiв, Еавчапьних посiбникiв, методичних вказiвок в
тOму числi i з грифами MiHicTepcTBa освiти та науки Украl'ни. HayKoBi розробки
вiдображено в стат,гяrt i дисертацiйяих дослiдlкенIutх викладачiв.

Висновок: рiвеlъ науково-дослiдrоi роботи на кафедрi шерекJIаду
Кременчущькоm нацiонаьного yýiвepcшTe"ry iMeHi Млжайла Острогралського, u
органiзаlдiя та результати свiдчать rтро можJIивiстъ забезпеченrrя належноТ науковоi
пiдготовки здобувачiв другOг0 (магiстерського) рiвня шаrцоТ ocBiTи за ocBiTHbo-
професiйною програмою <<Германськi мови та лiтераryри (переклад включно} зi
спецi а-irъно cTi 0 3 5 Фiлодогiя Bi.щroBiдro до аrсредитацi iп.цм вимог.
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9. Мiжнароднi звОязки

Крементуцький пацiональний уrriверситет iMeHi Михайла 0строградського
активно црацюс над розвитком мiжнародних зв'язкiв, якi сшрямовано на
розшп"rреýшI сrriвпрацi з навчальýими та Еауковими установами зарубiжних цраТн з
метою пiдвищення ефективностi навчЕlJIьЕого процесу та рOзвитку науково-
дослiдноi роботи в унiверситетi, ЕопIук rrартнерiв дJ{я вЕкФЕаýшt спiлъких
мiжнародних проектiв та отримання грантiв, стипеидiй. ГIартнерами ВНЗ е
Технiчний Унiверситет Брауншвейга (Нiмеччина), Унiверситет Баджi Мокхтар
Аняаба (Алжир), Унiверситет Матея Бела в Бансъка Бистрiца (Словач.Iина),
Унiверситет Любляни (Словенiя), Мiшколъцъкий унiверситет (Угорпшна) тошlо.

КрНУ шiдтрямуе широкi рiзнобiчнi зв'язки з чкслеýЕиъ{и Е&Jrковими,
навчutльними, виробничими заюIадами iнших краiн, мiжнародними освiтнiми
органiзацiями, шро|рамаtl{и та фондаLdЕ, серед яких Програlчlа академiчнl*с обмiнiв
iMeHi Фулбрайта, Рада мiжнароднlж наукових дослiджень та обмiнiв (IREX),
Нiмецька сlryжба академiчних обмiнiв (DAAD), Американськi Ради з питань
освiти, Нiмецький Кулъryрний Цевтр кВiдерIrrrраJIь}, €вропейське агентство
координацiТ дослiджень (ЕURЕКА), про|рама кВiдкритий CBiт>> та iH.

Наш унiверситет е постiйrтптлл i повноtlраЁýЕм 1штенсм вайбЬш
авторитетIIих академiчних асоцiацiй европи та cBiry:

Свропейсъка асоцiацiя унiверситетiв;
Мiжнародна асоцiацiя унiверситетiв;
Мережа унiверситетiв краiЪ Чорноморського регiону;

Свразiйська асоцiацiя уяiверситетiв
У зв'язку iз задекJIарованою €вроiнтергацiею Украiни та на пiдставi

KpiopиTeTiB щодо розшIирfiЕня спiвшрацi з краiЪаьси близъкоru та дgtýекого
ЗарУбiжжя кафедра перекJIаду веде активну роботу щодо пошуку закордонЕих
uapTHepiB та вGтановлення Ticнrж KoHTaKTiB з науковцями. Завдяки мiжнародним
програмам i граrrгам, таким як DAAD, зоцрема KStudienpraktik*i, <<Lеопhаrd Еulеr
Рrоgrаm>> (Нiмеччина), <<Open World Рrоgrаm>> i <Work and ТrачеЬ> (CIIIA),
|рантаIl{ MiHicTep*TBa ýауки i Bшltoi освiти Псяьщi, стивендiям уряJry Китаrо, а
також програмi МОН УкраiЪи стажування i навчання за кордоном протягом 2014-
2018 роках гrройrrrли 22 викхадачiв i б4 студенти,

Проведений вiддiлом мiжнароднIж зв'язкiв аналiз щодо мiжнародноi
активностi iнститугiв i факультетiв КрНУ iMeHi Михайла Остроградського на
ooнoBi реЙтинry вккладачiв з ляiжлародно? дiяльностi i э урш{уваЕЕям
мiжнародних гryблiкацiй за резудътатами 2015-2018 рр. показав, що факультет
ПраВа, ryманiтарних i соцiальн!u( наук посiдае четверте мiсце в унiверситетi, а
кафедра rтерекладу - друге мiсце на факультетi.

10 грудня 20|3 року було гriдписано договiр гlро сгriвпраIsо з Фiлологiчним
факультетом ГомеJьського державного yHiBepcиTery iMeHi Франциска Скоржtи
(Бiлорусiя), що передбачае спiвпраlцо та обмiн досвiдом у галузi науки та
культури.

Гол о в а екс перmн oi Kolпi с ii В. о. CaMoxiHa
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Кафедрою перекJIаду у 2014-2015 н.р.було укJIадено угоду про спiвшрацю з

кафедрою германiстики i славiстi{ки Захiдв*чеськогФ уяiверситеry {м. Гlльзень,

Чеська Ресгryблiка).
Викладач кафедри шерекjIаду AHypiHa I. С. бере )Еасть у Програмi розвитку

лiдерськбго потенцiаrry унiверситетiв Украiни, органiзованоi Британською Радою

в YKpaTHi, ФундацiеЮ вищоТ освiтИ (Великобританiя) та Iнститутом вищоi освiти

АкадемiТ шедагогiчнкх наук Украfши.
Спiвробiтництво з закордонними партнерами для кафешlи е шерСПеКТИВНИМ,

довгостроковим i взаемовигiд**Iм" Мiжнароднi зв'язки кафедри забезяечуrоть

умови пiдвищення якостi пiдготовки спецiалiстiв, пiдвищують iмiдж
Кременчуцького нацiоналъного унiверситету.

вшсновок: зважаючи на гrрагЕеýЕrl Украiнк до iнтеграцiт до свiтового

освiтнього простору, кафедра перекJIаду веде активний шошryк творчlD( зв'язкiв та

IIроводить ЕаJIагOдження контакгiв iз унiверситетами в iншlпс Kpatнax.

L0. Внутрiшня система забезпечення якостi
оевiтшьоi дiяльпоgтi

Вiдповiдно до вимог Закону УкраТни <Про вИЩу ocBiTy>> у Кременчуцъкопцr

нацiональЕому уаiверситетi iMerri Михайла Остроградсъкого {Крt{У)
запрOваджеЕо систему внутрiшнього забезпечення якостi ocBiTHboi дiяльностi та

якостi вищот освiти. Процес забезпечоншI якостi ocBiTHboT дiяльностi та якостi

вищоТ освiти зумовJIюе дотримаЕня Унiверситýтом стаЕдартних ýроцедур)

рекомендоваЕ}гх мон Украiъи, Свроuейсъкою асоцiацiею iз забезшеченнrI якостi

вищ*? освiти {€дзяво) спiльно з €врогrейськOю сuiлкою сryдентiв {€сс),
европейською асоцiацiсю вищих навчаяьнlж ЗакJIадiв (САВНЗ) та европейською
асоцiацiею уяiверситетiв {сАу), урахувЕшня кроЕозицiй €врошейсъкоТ асоIдiацiТ iз

забезпечення якостi вищоТ освiти (еАз-яво) спiлъно з €вропейсъкою спiлкою

сryдентiв (есс), еврошейською асоцiацiею вищlD( навчаJIън}ж закJIадiв (САвнз)
та €вропейською асоцiацiею унiверситетiв (САУ).

основними принципами функцiонування внугрiшньоi системи забезпечення

якостi ocBiTrrboТ дiяльностi у Кременчуtъкоhгу нафональýомy уяiверситетi iMeHi

михайла Остроградсъкого €: високий piBeHb вiдповiда-llьностi за якiстъ своiх
ocBiTHix шослуг та забезrrеченЕrl цiсi якостi; реаryваrтЕя системи забезrrеченнrt

якостi на рiзноманiтгя систем вищоi освiти, навч€tльнrос закладiв, програм i
сryдентiв; пiдтримання розвитку культури якостi; урахуваннr{ потреби та

очiкування студелrтiв, ycix iшшлоt заIýrsених cTapim та оуопiзьства.

cxB€LпeHo Вченою радою
концептуальнi засади

Голова експерmноt Kolwicii

полiтика забезrrечення якостi ocBiTHboT дiялъностi Кр}Iу базусться на

зв'язку мiж науково-дослiдною роботою та
iнституцiйному KorrTeкcTi i стратегiчному пiдходi.

Еавчання1\{ 1 tsикJlаданнrl}д,

у Крегrенчуцъкому нацiональному унiверситетi iMeHi Михайла
Остроградсъкого розроблено Гфограму забезпечеЕнlt якостi ocBiTнboi ДiяЛЬНОСТi i

KpEdY (протокол Jф вiд 25.12.20|4 р.), в якiй визначено
забезпечення якостi *свiтlэьоi

В. о. CaMoxiHa
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дiяльностi; напрями стратегiТ постiйною гriдвищення якоотi вищоi освiти у КрFIУ;
програRfу заходiв, ýшрямован}rх Еа гя*стiйне гяiдвищення якостi o*BiTнboi
дiяльностi; програму захOдiв, спрямованих на пiдвищеннrl квалiфiкацii науково-
педагогiчних гrрафвникiв i забезпеченЕя'iх вмотивованостi до розвитку кудьryри
та якоffii виклаДагlня; програмУ заходiв, спрямованlж на вдоскоЕапеЕня фаховоi
майстерностi науково-педагогiчнrж працiвникiв; програму заходiв, спрямованих
на пiдвиЩенЕЯ рiвня об'ектквностi офл*оваЕý5I; прфграму заходiв, ýщрямýваних на
удосконЕtпення процесiв викJIадання i навчання; шрограму заходiв, спрямованихI1a
забезгrечеЕяя об'ективностi при ilрисвоеннi квалiфiкацiТ; програму захOдiв щсдо
встаIIовлення зворотних зв'язкiв мiж уrасниками навч€lJIъного процесу; програму
формуванЕrt механiзму самооцiнки ефективностi дiялъностi щодо забезпечъння
якостi ocBiTHboT дiяльностi; црогр8му заходiв, сшрямсваню{ ýа розшrирення
присутнОстi унiверситетУ в нацiоналЬнIlD( i мiжнародЕи)r про|рамах пiдготовки
фахiвцiв вищою освiтою.

Реryлярний монiторинг, перегляд i оновлення ocBiTHix програм спрямованi
гараIrryвати, що надання ocBiTHix посгуг з€IJIипIа€тьая на вiдгlовiдному piBHi, а
такоЖ ствOрюе сприятлИве й ефеКтивне навч€Lшъне середовище для студентiв.

OcBiTHi про{рами реryлярно аналiзуютъся. Обговорення програм
IIрOвод,Iться при обсв'язковомУ заjlучеЕяi до цього шрýцесУ сryдеlrгiв та
стейкхолдерiв. Зiбрана iнформаrдiя врахову€тъся пiд час оновлення програми, дJuI
забезпеченнjI fi вiдгtовiдностi сJл[асЕим вимога}d. Харалстериатикк оновгrенот
шро|рами гryблiкуrоться.

студентоцентроване навчання i викладаннrI вiдiграють важJIиву роль у
cTиMyjIIoBaHHi мотивацiТ сryдентiв, ix самоаналiзi та заJýлIеннi до освiтrrього
процесу. Ще означае ретельне обговоренюI процесiв розробленнrI та реалiзацiТ
ocBiшrix гrрогрем та оцiнювtlнýя результатiв навчакrж.

запровадженнrI студентоцентрованого навчаннrI i викладання е таким, щоi
поцlеби,

Голова ексftер?пlrаi Kladcii В. О. Ссхъgtlхiна
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критерiТ зарахування втiлюютъся rтослiдовно та прозоро, забезпечуючи
ознай*м.rrеннý з yHiBepcKTeToM i програм*ю.

У КрF{У розроблено <Методичнi вказiвки щодо розрахунку рейтинry
викJIадача>, згiдно з якими щорiчно тrроводиться рейтингова оцiнка в розрiзi
кафедр, frакультетiв та на загально вузiвському piBHi. Рейтиягове оцiнювання
IIрOводиться за блоками педагогiчноТ дiяльностi, HayKoBoi, методичноi,
ортавiзаrдiйноТ рпботи та MiжHapoýIOT дiяляъностi вккладачiв"

У межах функцiонування системи забезпеченнrI якостi ocBiTHboT дiялъностi у
КрНУ постiйно вдоскOнilJIюютьýя Ероцеryри зара}(ування i продовхсеuня TepMiHy
перебування на посадi викrrадачiв, система оцiнювання ефективностi роботи
викладачiв, яка BprlxoByc на лише вiдоплостi про участь у науковiй роботi та про
кiлькiстъ HayKoBIж та науковO-методичнlD( розробок, а й чрахсвуе якiсть
проведення навчалъЕI/D( занять (за монiторинговими опиryваннями сryдентiв),
гriдвищення квалiфiкацiТ викJIадачiв, 5rчасть у захOдах, сшрямоваýIш на зростаншI
якостi освiти в унiверситетi тощо.

Ана-iriз iнформафйнюr данw{, е важJIивим чинником при офнф змiсry освiти

у КрНУ. На його ocHoBi форьгуrоться рiшення щOдо розробки заходiв з
покращення якостi забезпечення освiти.

Ефективнi rrроцеси збору та анаriзу iнформафТ гrро освiтяi rроrрамя та
iншry дiяльнiсть пiдтриwгуоть систему внутрiшнъого забезпечення якостi.

Особ-гrив а увата гrридiляеться таким параметр€tм:
кrпочовi iндикатори дiяльностi ;

гrрофiль студен"ського контингенту;
piBHi досягýень, успiшностi та вiдрахування сryдентiв;
задоволенiстъ студентiв освiтнiми проIрамами;
наявнi навчаJIьýi ресурси та rлiдтримка gтудентiв;

кар' epHi траекторii вигryскникiв.
Особ;lеrва увага прилiлясться зал}п{еfiню студентiв i терсоЕетry при наданвi

й ана;riзу iнформацii та плануваннi подальших вiдповiднlос заходiв.
Iнформацiя про дiяльнiсть унiверситету корисI:rа як дJlя майбутнiх* так i

теперiшнiх сryдентiв, вигryскникiв, iнlшдх стейюrолдерiв i грOмадсъкостi. КрЕIУ
реryJIярно гryблiкуе в засобах масовоТ iнформацiТ, рекJIамЕих буклетах, Е8
офiцiйному сайтi {http:/iwrмw.kdu,edu"ua) та в iвшlлс джерелах найсвiжiшу,
неупереджену й об'сктивну iнформацiю - як кiлъкiсну, так i якiсну про
навча-пъкi црограе{и i квалiфiкаrдiТ, KoTpi BiH гlрококуе.

Керуючисъ основними положеннями Закону Украiни оПро ocBiTy>> вiд
05.09.2017 р.]Ф 2|45-VШI та Закону Украiни <Про вищу ocBiry>> вiд 01.07.2014 р.
Ns 155б-YII, вiдповiдними Постановами Кабiнеry MiHicTpiB Укра?ни та наказами
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни та <<Положенням Irро пepeBipKy наукових,
}Iавчitдьно-методн:rятоr, квалiфiкафйrfl4х i кавчаrгьних р*бiт ýа акадейчлrий
плагiар> схвчtпеним Вченою радою Kp}rY, протокоп Ns 4 вiд 24 листопада 2016 р.,
у КрНУ розроблено iнструкцiю щодо перевiрки виrцrскних квалiфiкацiйних робiт
на академiчний плагiат iз використанIшм шрограмно-технiчнlж засобiв. Перевiрцi

Голова ексуrcрmноi KoMicii В. О. CaMBxiHa
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на плагiат пiдлягаютъ yci види вигý/скнш( кватriфiкаrriiмI4хробiт.
Внсжовок: у Кременчуцъкому нацiональнOму yHiBepcиTeTi iм*ri Мшrайлла

Остроrрадсъкого розроблснi ocHoBHi складовi системи внутрilшrього забезгrечеЕIIя

якостi, якi забезпечують здiйснеr*rя комппексноi оцiнки якостi навчапъноТ роботи,
рейп*rгftанюI Еауково-педагогiчялос працiвникiв i сryдентiв, запобiгаrоть
академiчному шлагiаry як у наукових працяr( працiвникiв, так i в здобувачiв вищоТ
ocBiTK.

Голова експерmноi KoMicii В. о. CatytoxiHa
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11. Перелiк зауважень контролюючих оргапiв та заходи з i'x усунення

ВiДПОВiДНО Д0 {ержавних вимог до акредитацiТ сгrецiшrъностi та вищог0
навчальrЮго закJIаду, затверджених наказам MiHicTepcTBoM освiти i науки, молодi
та сýOрry УкраТня t3"0б,2Е12 дь 689, Гlоложення про акредитаrqiю випцрж
навчi[пьних закладiв i спецiалъностей у вищих навчЕшьних закJIадах та вищих
професiйЯИХ }п{иJIкщах, затýер.ФкеЕог0 поfrтаЁlOýФIо Кабiнету MiHicTpiB УкраlЪи
вiд 9 серпнЯ 2001 р. JФ 978, Лiцензiйних умов проваджеЕня ocBiTHboT дiялъностi
закладiв освiти, затверд}IсенIФ( гIоýтановою Кабiнету MiHicTpiB Украrни вiд 30
ГРУДЕЯ 2а15 р. J& 1|87, та наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 9 сiчяя
20|9 р. Jt 24-л у Кременчуцькому нацiональному унiверситетi iMeHi Михайла
Остроградськог0 бутr" {IрOведеЕо ýа мiсцi BepeBipKy вiдшовЬ*стi вЕr*я*гам стану
КаДРОВОГО, навч€Llrьно-методи!Iного, матерiалгrьного та органiзацiйного
забезпечення uiдготовки магiстрiв за освiтньо-uрофесiйною ýрOгр€}мою
<<Германськi мови та лiтераryри (перек.rrад вкпочно)>r зi спецiалъностi 0з5
Фiлологiя експеРтЕою комiсiею у складi: голова KoMicii - CaMoxiHa Вiкторiя
0панаоiвна, rrрофесор каф*дри ангдiйсъкоТ Харкiвсъкотю нащiоналлън$го
унiверситету iMeHi в. н. Каразiна, доктор фiлологiчних наук, професор; Iшен
KoMiciT * Некряч Тетяrrа Свгенiвна, гrрофесор кафедри аlrглiйсъкоТ фiяологii i
фiлософii мови iMeHi о.м. Мороховсъкого Киiъського нацiоналъного
лiнгвiстИчногО унiверситету, кандидат фiлологiчНIlu( НаУк, професор, i розглянуто
матерiали, rrоданi на ексýертизу Крементуцьким наrqiональЕим уяiверситетом
iMeHi Михайла Остроградсъкого.

Експертна комiсiя дiйшла висrrовку, Що освiтrrя дiяльнiстъ за ocBiTgbc-
професiйною програмою <<Германськi мови та лiтераryри (перекrrад вкJIючно)> зi
спецiальностi 0З5 Фiлологiя Кременчуцъкого нацiона;rънOго унiверситету iMeнi
Михайла 0строградського, 11 кадрове, навчzlяънО-МеТОДlrЧНе та матерiалъно-
технiчне забезцечення вiдповiдають встаЕовJIеним вимогам i забезпечrютъ
державЕу гарантilо якостi освiти, а також ýадала рекомендацiт для ilодаJIьшого
вдоскон€tленнrl навчЕIIIьного процесу, пiдвищеннr{ рiвня пiдготовки фахiвфв.

Кафедра, рýзгляЕ)rвIIIи реIrомендацiь розробила IхJIсш{ заходЬ щодо дiквiдащii
зауважень, наданих комiсiею (табл. 11.1).

Голова експерmно t Koпlicii В. о. Салаохiна
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Таблиця 11.1
ЗахсдЖ щодО уýуII8нIIЯ зflувftff{еýъ T:r врахув*ýýý рек$межд*цiЁ

експертноi KoMicii MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
за пiдсумками акредитафйноi експертизи uiдготовки магiстрiв

за осgiтньо-професiйною програмою <<германсъкi мови та лiтераryри (переклад
включно)>>

зi сцещiальноотi 0З5 Фiлологiя
у Крементуцькому нацiональному унiверситетi

iMeHi Михайла .rt l

РекомендацiТ

коп,giсiТ

TepMiH Виконавецъ Що виконано

1 z aJ 4

ýроловжl.вати
пiдвищення якостi
калровогс склад/
кафедри Iýýfr{oм
пiдготовлол та захисту
дисертацiй на
здобуrrя Еаукового
cTytlem{ канд{дата
фiлологiт*шж Еа)ж та
дсктýра фiлологiчякх
наlк за спецiальнiстю
l0.02.1б
кIерекJIадознавство i)

Г{остiйн* Завiдувач
кафедри,
викладачi
кафедри

1" У 20i5 poll1 вiдбувся захцст
кан2цадатсъкоТ длсертацii ва здобуггя
наукового ст}.пеня кандидата
фiлологi.*rrж Еаук за спефалъвiстю
10.02.04 германсъкi мOви старшого
викладача кафедри Артеменко Ю.О. уXapKiBcbKoMy вацiонаьяому
унiверситетi iM. В.Н Каразiва (ýК JrIb

030206).
2. У 20l8l19 ý.р- ;{lи}чr€тъsя захfrст
каgд4джськоi дисертацii Пономаренко
(Можейко) О.О., яка навча€ться у
цirьовй acпipaнT,lpi у ХаркЬськоъгу
нацiональному yнiBepcиTeTi iM.
В.Н Каразiна.
З. У 2aýl28 н.р. Елаýуеться захиýт
кандидатськоi длсертацii з
IIýрскJIадозя€lвч01
AнypiHoi I.C., яка
аспiранryрi

тý}Ёатики
Ilавча€ться у
Кременчуцъкого

нацrOкаJьýOго уЕltsерслrгету iMsнi
Мiхайла Остроградсъкого спецiальностi
0З5 Фiлологiя. Керiвник - д.фiлол.н.,
шроф. ýезугла Jl.P.

Викладачал, що
забезrrечуrоть
навчаьний шроцес
пiдготовки магiстрiв
збiлъптувати кЬкiстъ
публiкащiй у
виданнrD(, що входять
до ýаукометриtшшr
баз да"и*

Постiйно Викладачi
кафедри

За перiод 2015-2018 р.р. вЕкладачr}ми
кафедри було опублiковаЕо 3б статтей у
провiддrкх gаукоtsих tsидаýglлх, якi
вхомть до перелiку фахових видань ВАК
Украiни, з rrих 9 стжей у вЕдаýflrtх, що
входять до Еаукових баз даЕих lndex
Сореrпiсus.

Враховуючlr високу
динаrчriку розвитку
iнформацiйних

Поотiйво Завiдrвач
кафешэи,
викладачi

ýхя вдосконаяеняrI техвi,rного
забезпеченлля навчitJьЕого Ероцесу:
1, Лелg{ifuий KJIacc yKoMIlпoKToBaIto

Голова е ксflерmноt коsпiс ii В. о. Саацохiна



РекомендацiТ

KoMiciT

TepMiH виконавець Що виконано

1 2 J 4

Teý}tojlt}I'1и, гtосТlин{)
вдосконiцIювати
технiчне та
fiраграм}iе
забезпечення
цавчаJIьного пpoldecy
с}л{асЕIи}fи засобами,
зокрема,

и ybTiM gдiйrrиrq об;тадванlлям.
2. Лiнгафонний кабiнет забезпечено
с}часни}4 устаткуванням, а ca}te

K*ntв'toTepaмж з Еав}:I]týшкаъ{и та
мiкрофонами.
3. До навчаЕня заIIроваджеЕо програi\{и
ýереILlrадацъких систем SLD Trados та
Dёjd чu

з1

запрOвffдженЕя
навчання
програм
Trados.

iaYu

Зверн,rrти особлив1,

увагу на },кпадаЕнJr
пiдруrникiв i
t{авч&чьних
посiбникiв (у т.

електронних)

фаховюс
професiйно-
орiентованих
дисципдiн

Керiвяицтву
унiверситету
створити необхiднi
уь{Oви та надати
бiлъше мояtяивостей
викладачам кафедри
пiдвлrщувати
ква-пiфiкацiю у
провiдних
yKpaTHcbKlTx i

закордош{их

+_ Викцадачt кафедри aKTLtBЁ{)

зЁ!Iучаю,гься до ствOрення ,га

вlrровадженIul системи он-лайн навчаIlня
та тестуsаЕЕя. яка в}]рOвадж\€тьýя дjтя

студентiв К
За 2а$-2018 роки на кафедрi видано
наступнi нав"rаqьнi lтосiбнлдквt ;

K.I. Мiзiн, I.B. КучереЕко,
Н.В. Романова Нiьцецька мова як друга
iноземна (спецiа.iьнiстъ rtПерекладя):
ocHoBHi fIитання TeopiT перекладу та

удоскOнаrrенr{я IIереýJIадацькЕх ItraBýtIOK

на матерiалi рiзно;канрових текс,тlв:
навч, посiбник /. - Кременчук: Вид-во
кГ{П iЩербатих fJ. В.*" 2filб. - 164 g,

З. Фадеева О.В Engiish syntax:
Навчальний посiбник / О. В. Фадеева,
Т,В. Паст,ъ:rrlенк*- Кре,менчук: ПП
Щербатих О.В., 2017. -272 с.)
4- Поясок Т"Б. Медiапедагогiка:
rriдрl,чяик flrlпя стl.леятiв, Maгi*TpaHTiB,
аспiрантiв i викладачiв закладiв виrцоТ

освiти] / М.В"Загiрняк" Т.Б, Поясок-
1.1. Бесшарт$чна, А.В. 'rокарев. - 2 вид.,
переробл. i доповн. - XapKiB: <fiрукарня
Мадридв. 2018. - З16 с. {Пiдру.лЕик з

мон
1. ,Щоченти кафедри Т. В. Чрдiлелi та О.
В. Фадсева гtр*йш-чr+ стii]к}ъанýя ýа
кафедрi шерекJIадознавства iMeнi Миколи
Лlкаша у XapKiBcbKoMy нацiона,чь}lому
yHiBepcиTcTi у Bepiorx з 1.i1.18 р. Е0
30.11.18 р., про пIо отримали свiдоцтва
за ЛЬi i58 та 1trб1 вiдповiдно.
Z. Вrtк;rgдач кафедрлi AHypiHa t"C,. с

}п{асником мiжнародного проекту
Програ,ми розвитку лiдерськt:го
потенцiа,ту унiверситетiв Украrни

нська Рада в YKpaiHi,

:T{-l

таких
SLD

*mrэQ.
як

м

ч.
з

Iat

Постiйно

Постiйно

викладачi
кафелри

Керiвництво
yHiBepei.lт:eTy
та завiдувач

кафедри

Головсt експерrпн oi' Ko*ticii В. О. Саъtохiна
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Рекомендацii

KoMiciT

TepMiH Виконавець Що виконано

l 2 a
J 4

ЕаукOв1{х та наукýво-
IIавчаJIъЕих устанOвах

s*tщоi **BiTlT {Велr*к*британiя), {вститlт
вищоТ освiти Академii педагогiчяих наук
Украiни) й пройшла шрограму IrавчаýЕя
у АбертеЁtськ8му y-яbepcкTeTi {м. ýаядi.
Велика Британiя) у сiчнi 2017 р. та
ýTaжvBaHTil, в Iнститутi технiки та
економiки у MicTi Чесъке Будейовiце
ёехiя) у KBiTHi-TpaBHt2aL7 р,

Керiвництву
унiверситету та
кафедрi постiйно
oI{oBлI0BaTI4
бiблiоте.lний фонд за
ра}.},нOк фаховrтх
видаЕъ, с5лrасноi
на}aково-навчальноТ
лiтератури,
закордонних
перiодичних виданъ

постiйнtr Зав" кафедри За верiод 2*16-28i8 бiбяiотечкяй ф*lтд
кафедри оIIовлено су{асною на}кOtsо-
навчаJIьЕою лiтературою,. зокрема:
- Нiмецька ,\{ова дýя студентiв-
ГеРманiстiв: пiдр5..тник Deutsch fiir
Germanistikstudenten: Lehrbuch l
Сцдоров О"В., С*тяик*в* C.I",
Безугла Л.Р. Вiнниця: Нова Книга,
2016" - З84 с.
- HiMeT_qbKa мова як друта iнозеллна
(спецiальнiсть <Переклад>): ocHoBHi
п}fтff{Еr{ Teopi? шepeкJrs,qy та
удоскоЕалеIlшI IIерекладацьш{х iiавичок
на матерiа-пi рiзножшrрових TeKcTiB:
наtsч. п*сiбIrик l Мiзiн K.L, Кучеревко
I.B., Н.В. Романова. - Кременчук: Вид-во
<ПП Щербатих О. В.>>,201t6. - Т64 с
Епgliзh synta:c: Навча;rькид1 rт*сiбgик l
Фадеева О.В., Пастушенко Т.В.
Кременчlк: ПП Щербатих О"В,, 2017" -
272 с"}
Медiапедагогiка: пiдрушик [для
студентiв, ллагiстраятiв. aclripaBTiB i
викладачiв зак;rадiв вищоТ освiтиl l
М.В.Загфняк, Т.Б. Поясок, 0,I.
Бесттартотrа, А.В. Т*карев- - 2 вЁIд.,
переробл. i доповн. - XapKiB : <fiрукарня
мадрид>, 2018. * З|6 с. (Пiдручник з
гриф*эъ* МОЕ}

висновок: комiсiя зазначае, що кафедрою rrерекJIаду зауваження
контроýк}ючI{х оргацiв врахOван1 та ycyнeHi, Саiвробiтникн кафедри Еерекладу
реалiзували Bci рекомендованi пропозицii та продовжують роботу з пiдвищення
якостi пiдготовки фахiвtliв освiтнього рiвня (ffагiстр> сшецiаllънOстi 0з5 Фiлологiя
освiтньо-шрофесiйно? програми кГерманськi мови та лiтераryри (переклад
включно)>>.

Гол о в а експер mн о 1' ко л,ti с ii В. о. CaMoxiHa
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12. Загальнi висновки i рекомендацii

ВiДПОВiднО до пiдггункту 20 гryнкry 2 роздilry XY <Прикiнцевi та гrерехiднi
положеНня)> Закону УкраrЪи <Про виIIry ocBiry>> та гrункry 4 ПоложенЕя шро

<]-

акредитацlю виýFо( навчаllьýllD{ закладiв i опецiальяостей у ЕI.rщffх навчаJtrъý}tх
заюIадаХ та вищих професiйних )лилищах, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украi'ки вiд 9 сершЕrt 2*01 рOýу Jф 978 ,iГIро затверджеýЕýr Гlоложsжrя
ПРО аКРеДИТаЦiЮ ВиЩих навч€Iпьних закладiв i сгrецiа-тrъностей у вищих
наВчi}яьЕI|D( закJIадаJ( та випц{х професiйних )лIиJIищаю), провiвши первинну
аКРеДИТаЦiЙtоУ експертизу освiтньо-гrрофесiйноТ гrрограми <<Германськi мови та
Лiтераryри (переклад включно)>> зi спецiалъностi 0З5 Фiлологiя за другим
(магiстерським} piBHeM вшщоf освiти у КремекчУцькому нал{iоналънФýqr
унiверситетi iMeHi Мlrхайла Остроградського експертна комiсiя дiйшла таких
висновкiв:

1. МаТеРiали щодо акредитацiТ поданi вiдповiдно до Положенrrя про
ащредитацiю вищrа< навчашьних закJIадiв i спецiальностей у вищrтх навчаJIьнID(
закJIадах Та ВИЩlж врсфесiйЕIш }цилищах, затверджеЕOг0 Постановоrо Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 09.08.01 р. JФ 978, Лiцензiйних умов ЕаданшI ocBiTHix
цосJýlт у сферi виlцоf освiти, затверджеЕого нак€iзом MiяicTepcTBa освiти i науки
УКРаiНИ вiд 24.|2.0З р. Ns 847 у редакцii Еаказу MiHicTepcTBa освiти i на/ки,
молодi та спорту УкраiЪи ъiд29"11.11 р. Ns 1377, ЛiцензiйнlD( умOв гIрOвадженЕ;I
ocBiTHboT дiяльностi закладiв освiти, затверджених Постановою Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи вiд З0.12.15 р, ЛЬ 1187.

2. СТаН органiзацiТ IIавчаJIьно-вIФ(свЕого ýрOцесу, змiст ýавчаЕшI, його
кадрове та iнформацiйно-методиllне забезпечення, якiстъ пiдготовки фахiвцiв i
матерiальнO-технiчна база вiдповiда:оть l!{€}терiалам с€}моаЕаJIiзу i акредитацiйним
вимOгам щодс rriдготовки за оР <<магiстр>> сгrецiалъностi 0з5 Фiлологiя за
освiтньо-професiйною програп{ою <<Германськi мови та лiтератури (гlерекrrад
вкJIючЕо)>> i забезпечують державЕу гарантiю якостi вищоТ освiти.

З. На ПiДСтавi резулътатiв перевiрки ексlтертна KoMicb вважае необхiдним
вислоtsити рекOмеýдащI! якi дозво.rжть ýскрашити якiсть rriдготовкк фахiвlлiв:

ПРОДОВЖУВаТи нарощеннrI кадрового потенцiалу кафедри шшIrжом
Пiдготовки кадрЬ вищоi квалiфiкащii - докторiв фiлософiТ РhD) i докторiв наук;

* викладачам, що забезrтечують навчапъний процес пiдготовки магiстрiв,
збiльrrrувати KiзъKicTb к5rблiкацiй у видеЕшгх, що iндексуються у мiжнародних
наукометричý}*t базах даýlur ýcopus та Web of Science;

ВРаХОВУЮЧи високу динамiку розвитку iнформацiйних технологiй,
постiйно вдоскOнr}J{ювати технiчне та програiч!ýе забезпеченЕя освiтаього
ýРОЦеСУ, ширше використовувати можJIивостi методiв он-лайн навчаЕнlI;

- акгивiзувати роботу щодо розвитку мiжнародного спiвробiтництва з вищими
навчальЕИе{и зекJIаД&ми з& проrрамами акаде*riчнgi мобiлъностi та обмiлry сryдешгiв та
викладачiв;

- керiвництву утriверситету створита необхiднi р{ови та ýадаш{ бЬше
можJIивOстей викJIадачам кафедри пiдвищувати кватriфiкацiю у провiдних

Голова екепsрупнФi Koa,ticit В. О. C*Moxitcn
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украlнсъких 1 закордонних наукових та науково-навчальних установах;
- шrирше заjryл{жи сryле*rгi* дý на}.к*в*-д**лiдr*и:рк*i р*б*тя кфедри.
На пiдставi проведеноТ ексцертизи, матерiалiв самоанапiзу та порiвняння

фактичних г{*к&з$шЁiв дiяльвqлстi i ý*рхса*них акредитатtriйних *ýfu{Фг} зазЕачених
у вiдrrовiдних порiвнялъних таблшl5х. експертна комiсiя зробила висновок, що в
унiверситетi створеllо необхiднi умови для шровадження освiтнъоi дiялъностi з
rriдготовки магiстрiв за ссвiтиьо-rrрофесiйною Ер{эграмsю <чГерълаксъкi мOви та
лiтератури (переклад вкJIючно)>) спецiалъностi 035 Фiлологiя.

Ек*жертна к*жi*iя ýBax{afl !!{ФжЕl{Еи}1 акредirтуsетý у Кр*lrт*ячучькt}мJv
нацiональному унiверситетi iMeнi Михайла Остроградсъкого освiтнъо-професiйну
шрограму <<Германськi мови та лiтератзрн (переклад вкдючн0)} зi спецiальностi
0З5 Фiпологiя за другим (магiстерським} piBHeM з лiцензоtsаним обсягом 15 ос:iб

денноi форми навчанЕя.

Голова експертноi KoMiciT:
завiдцrв*ч кафедрк а:тгяiйськ*Т фilчо**гiТ
Харкiвського нацiонаJIьного унiверситету
iMeнi В. Н. Каразiна,
доктOр фiлологiтr*ж наJ/к, професор

З експертними

Рект*р

вцсновкамп ознаио

ý. о. СамохЬа

е/*-}lекряч

М.В. Загiрняк

Т-В" Чрдiл*дi

Член експертноi KoMrcit:
крофе*tlр каф*дри внглiй*ьк*i фiлол*гiТ i
фiлософiТ мови iMeHi професора
О. М" Мороховсъкого КиiЪського нацiонаýьнOгс
лiнгвiстичного унiверситету,
кандидат фiлологiчнIlп( наук, доцент

Кременчуцького нацiонального
i*денi Михайла Ос,тр*гредськаг+э

доктор технlчних наук, п

Завiдувач кафедри перекладу

кандидат фiлс>эхогiчних ý&ук} децеýт

Голова експерmноi Koлaicii В. О. Cas+toxiHa



ЗВЕДЕНI ВЦОМОСТI
tlpo дФтржмаЕIlя акредиТацiйнuх умоВ у сферi вкщоi ocBiTи

порiвняльна таблиця дотримання кадровнх i технологiчних впмог
щsдs *{*терrальнФ-техýIчýогФ, ýавчаJIьýо-метOдпчногo т* iнфсрплащiйкого
забезпечення ocBiTнboi дiяльностi у сферi вищоi освiти Кременчуцького

вацiошальýого укiверсптgгу iмeHi Мих*йла Оuтроградськаго
для пiдготовки магiсrрiв за освiтньо-професiйною програмою Германськi

Мt}ВИ Та ЛiТеРаТУри {перек-гl*д вrепючно) сrrецiалънос:гi Ф35 Фiл*логiя

Назва показЕика(нормативу)

Зкачення
покff}ýика

(нормативу)

Фактищrе
зЕач9Еýýr

шок€tзЕика

ВiшqilIення

факгичrrого
зЕачення

шоказлшка вiд
ЕорматЕвного

1 2 3 4

КАДОВIВИМОГИ
щOдо забезпечення цровадкеЕЕя ocBiTвoi

дiяпьносгi у сфер вищоi освiтя

Залочаrкуgашfi провадженЕrt ccBiTяboT дiяlьностi

tr. На"*нit"гь у закя4дi освiти шiдроздiлу,*с rсафешlи,
вiшrовiдалшпп< за пi7ротовку здобувачiв вищоi
освiти

+ +

2. Нажнiстъ у скпадi rriдроздi.тrу чи кафедри,
вi;цrовiдашrrшi за пiдотовку здобрачiв вищоi
ocBiTи, тr*rлчасовоi робочоi грyлIr {гrроелстяоТ груrж)
з науково-педагогi*rих , Е& frqу
покJIадено вiдlовiдапьнiоть за rriдотовку
здобувачiв вlдщоi ocBiж за IIcBýoIo свефатъйстю

три*соби, що
мalють

науковлй
с"гfлЬ та

вчене зваЕIIя, з
н}ш( одfir

доктOр ýаук
або rrрофеоор

триособц що
мають
наукавий
grукЬ та
вчене зваIIня, з
них ФмЕ
доктор l{aylq
професор

З. Нашнiсrь у KepiBHaKa rrроекплоi груýи {rаракга
освiтrъоi програлш):

1) науковоrc grуЕеЕя таlабо вченого звutяýll зЕl
вi:цlовiдrою або спорiдrеною спецiатьнiстrо

f +

3) ста)ку Еауково-педагогiшlоi таJабо HayKoBoi
роботи Ее меIшIr кt 10 ркЬ {до С вересаr{ 2019 р.
дIя початковOго рiвrrя з урахуваЕням cT;DKy
цедагогi.*rоТ роботи)

! +

Голова експерmноi KoMicii

ф
В. о. Салаохiна



Назва покЕLзЕика(нормативу)

Значення
покtвника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Вiдqапення

фактичного
значення

показника вiд
нормативIlого

, 1 2 a
J 4

Провадження ocBiTHboi дiяльностi
4. Проведення лекцiй з нЕlвчаJьних дисциплiн
науково-педагогi.цrшчги (науковими) працiвник€ll\ли
вiдrовiдlоi спецiа,ъностi за основним мiсцем
роботи (мiнiмшlъний вiдсоток визначеноi
нчlвчiIJьним планом кiлькостi годIн):

1) лсi мають науковий сцтriнь таlабо вчене звання
(ло б вересшI 2019 р. дJuI початкового рiвня з

урахрашшм педагогi.пrих працЬникiв, лti м€lють
виIIIу категорiю)

50 100 +50

2) лсi мають науковий ступiнь доктора наук або
вчене званнrI професора

25 48 +2з

3) md мають наlковий ступiнь доктора наук та
вчене звЕlIfiUI

5. Проведення лекцiй з навчtIJьних дисцшшiн, що
забезпечують формуванrrя профосйних
комrrетонтностей, науково-педагогi.пппчги
(науковими) працiвникаrчrи, fld е визнаними
профеоiона-палли з досвiдом роботи за фахом
(мiнiма-iьний вiдсоток визначеноi навчaJьним
планом KbKocTi годин):

1) дослiдницькоi щrравлiнськоi, iнновацiйноТ або
творчоТ роботи за фахом

15 70,7 +55,7

2) пракгишrоi роботи за фахом

6. Проведення лекцiй, прЕlктиIIних, семiнарських та
лабораторних зЕlшtIь, здiйснення наукового
керiвниrцгва курсовими, д{пломними роботалли
(проекталли), дасертацiйними дослiдженнд,rи
науково-педагогi.птими (науковими) працiвникЕINли,
piBeHb науковоi та професiйноi активностi кожного
з яких засвiдчуеться виконаЕшIм за остаrнi п'ять
poKiB не менше трьох умов, зазначених у пунктi 5
приплiток

шдr}.нкти
1-18 пункту 5
прп,riток

'l. Наявнiсть випусковоi кафедри iз спецiальноi
(фаховоr) пiдготовки, жу очоJIюс фахiвець
вiдшrовiдноi або спорiдненоТ науково-педагогi.пrоi
спецiальностi:

1) з науковим ступеном доктора наук та вченим
званнJIм

2) з науковим cTytIeHeM тавченим званням + +

З) з науковим ступенем або вченшrц звilншIм

Голова експерmнаt колtiсit В. о. Сал,tохiна



Назва покiвника(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значеншI
показника

Вiщшшrення

фактичного
значення

показника вiд
нормативного

я
1 2 a

J 4
8.. На"шнiсть трудоВих договорiв (KoHTpaKTiB) з
усlма науково-педагогiчними працiвникал,tи та/ або
наказiв про прийrrяггя Тх на роботу

+ +

ТЕХНОЛОГIЧНI ВИМОГИ
ЩОДО МаТеРiаЛЬНО-ТеХНiЧПОГО Забезпечення ocBiTHboT пiq_пьrrпс-гi w лrЬдпi риrrrпт naoi

Започаткрання провадження освiтньоI дiяльностi
1 . Забезпеченiсть примiщенrтmли дju{ проведеннrI
навчаJьних зilнять та контроJьних заходiв (кв.
MeTpiB Еа однУ особу для факти.пrого контингенту
студентiв та зffIвленого обсягу з }рzжраннrlм
навчаншI зазмiнашrи)

2,4 5,з +2,9

2. Забезпеченiсть муJьтимедiйним обладrанндл
дIя одIоIасного використЕlЕня в навчальних
аудлторi.пl (мiнiмаrьrмй вiдсоток KbKocTi
аудиторiй)

30 35 +5

З. Наявнiсть соцiа-тьно-побуговоТ iнфрастрлктури:

1) бiблiотgки, утому.п,rслi tIитшьного запу + +

2) пунктiв харчуваrrля + +

З) актового.шл концертного заIý/ + +

4) спортивного заlry + +

5) стадiону таlабо спортивнlо< мйдан.шпсiв + +

6) медrшого п}.нкту + +

4. Забезпеченiсть здобрачiв вищоi освiти
гуртожитком (мiнiма-lьний вiдсоток потреби)

70 100 +30

Провадження ocBiTHboi дiяльностi
5. Забезпеченiсть комп'ютерними робо.плпли
мiсцш,ти, лабораторiями, полiгонами, обладнчlншIм,
устаткованням, необхiдними дJIя виконаннrI
нttвчtuьних-плань

+ +

ТЕХНОЛОГIЧНI ВИМОГИ
щодО навчаJIьНо-методиЧного забеЗпеченпЯ ocBiTHboi дiяльностi у сферi вищоi освiти

започаткyвання ocBiTHboi лiяльностi
1. Ha"BHicTb опиоу ocBiTHboT програп{и + +

Голова експерmноi колцiсit В. о. CaMoxiHa



Назва покЕLзника(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показЕика

Вiдслпення
фактичного

значення
показника вiд
IIормативного

tr 1 2 aJ 4
2. Нашнiсть навчаJьного плаrу та пояснювальноi
записки до нього

+ +

Провадження ocBiTHboi дiяльностi
3. Наявнiсть робочоТ прогрЕlI\dи з кожноi навча,rьноi
дасцигшiни нчlвч;}Jьного пл€lну

+ +

4. Наявнiсть комплексу навчa}Jьно-мето.ryr.Iного
забезпечення з кожноi навчаJьноi длсциплiни
нЕlвч{tJьного tшilIу

+ +

5. Наявнiсть прогрЕlLли прtlктиllцоi пiдотовки
робо.пгх прогрzlм практик

+ +

6. Забезпеченiсть студентiв навч{lJшIими
матерiа-ltа:rли з коNсrоi навчаьноi дасцигшiни
нЕlвч:lJьного плffIу

+ +

7. Наявнiсть метод,rчних матерiалiв дJuI цроведеш{я
атестацiТ здобрачiв

+ +

започаткувапня ocBiTHboi дiяльностi
1. Забезпеченiсть бiблiотеки вiт.мзнянrшrи та
закордоЕними фаховими перiода.пrими видaншIми
вiдповiдrого або спорiдrеного профirпо, в тому
.паслi в електронному виглядi

не менш як
п'ять

наfпленранъ

9 +4

2. HaшHicTb доступу до баз даних перiода.шпп
наукових видfirь аrглiйською мовою вiдrовiдlого
або спорiдrеного профfuпо (допускаеться спiльне
користування базашrи кЬкома закJIадаNIи освiти)

+ +

Провадщення ocBiTHboi дiяльностi
3. Наявнiсть офiцiйного веб-сайту зчlкJIаду освiти,
на якому розмiщена основна iнформацiя про його
дiяrьнiсть (структlра, лiцензii та сертифiкати про
алредатаlдiюл освiтrrя/освiтнъо-наукова/
видавнича/атестацiйна (наукових кадрiв)
дiя.lънiсть, навча,rънi та HayKoBi cTplKTypHi
пiдроздi.lпт та iх скJIад, перелiк навчЕIJьних
дасциплiн, правила прийому, коЕтактна
iнформацiя)

+

В. о, Сал,tохiна



Назва покiвника(нормативу)

Значення
покЕLзника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Вiдсдrення
фактичного

значення
показника вiд
ноDмативного

а
1 2 3 4

4. HMBHicTb елекцронного ресурсу закJIаду освiти,
л<ий MicMTb навчiшъно-методиЕIнi матерiали з
нчlвчtIJIьних дисциплiн навчЕtJьного плану, в тому
.плслi в системi длотанцiйного навчан}uI
(мiнiмапьний вiдсоток навчаJьнIж дисциIшiн)

60 100 +40

Голова експертноi KoMicii:
завiдувач кафедри англiйсъкоi фiлологii
Харкiвсъкого нацiонzlльного унiверситету
iMeHi В. Н. Каразiна,
доктор фiлологiчнlD( наук, професор

Член експертноi KoMicii:
професор кафедри англiйськоi фiлологii i _г-
фiлософii мови iMeHi професора О. М. _ l ^ lp.r.
Мороховського КиiЪського нацiонаJIьного / l /r4-
лiнгвiстичного унiверситету, -И*r, Y" l т. е. Нецряч
к€lндидаТ фiлологi.шlих Ha)rK, доценТ 4r| *'''

/<J
З експертними висновками озцайомленi:

Ректор
Кременчуцъкого нацiональн
iMeHi Михайла Остроградсы
доктор технlчних наук, п

Завiдувач кафедри перекладу

кандидат фiлологiчних наук, доцент

В. о. CaMoxiHa

М. В. Загiрняк

Т. В. Чрдiлелi

Голов а експерmноt Koлticii' В. о. CalиoxiHa



Порiвняльна таблиця дотримання Кременчуцьким нацiональним

унiверсит€том iмешi Мпхайла 0етроградського порматшвЁЕх внмФг щсдо
якiсних характершстик пiдготовки фахiвцiв iз спецiальностi

*3ý Фiлологiя ссвiтньо-професiйн*i шр$грами Германеькi мов* та лiтературш
.Ёj (переклад вк"тlючно)

Назва показника{норплативу) Норматив Факт
Вiдй-

лýЕЁlI

1 2 1J 4

Якiешi характ€рЕстпкп пiдготовкп фпхЬцiв
1. Умови забезпеченнrI державноТ гарантii якостi вищоТ освiти

1 .1 . Виконанýя ýавчыlьЕогс IIJIеIIу за ЕOк&зник:tми: пeI}eJIlK

ЕавчаJшIих дисциллiн, годинII, форми контроlпо, Уо

l00 l00

1.2. Пiдвищення квалiфiкацii викладачiв постiйrного скJIаду за
ocTaHHi 5 poKiB, %

100 100

1 .3. Чисе.тьнiсть науково-Еедагогi.*rих (педагогi.*{их)
працЬшкЬ, що обс.rугов}.ють ýrецig-Iьнiогь i шраr$Oютъ у
Еавчальному закпадi за основним мiсцем роботи, якi займаютъся
вдоскоfi aJleEHrtM Еавчально-IvIетодиЕIIIого забезпечел*{lI,
fiауковими дослiдкеянямЕ, пiJЕотовкою пiдру*жкiв та
навчаJьIIих пооiбцикЬл о/o

100 100

2. Рсзутьтати оgвiт*ъо? дiятьвостi фiвеm пiдгgговки фаiiвцiв),
не менше о/o

2.1. PiBeHb зЕаIrь студентiв з гуплаяiтарноТ та соцiа;rьно-
eKoнoMirтroi пi2ротовлса:

90 100 +10

2.1.2. Якiолrо BиKOEaHi KoETpoJшIi завданgя {оцiнлtи K5>l i к4>), Уо 50 т1.5 +21.5

2,2. PiBeHb знаЕь сryдентiв з rrрирOдЕfiчо-науковоi
{фрrдаплевтапьgоrJ вiшотовки :

2 -2 -1 - Усtfiшно BI.TrсoтraIII тсoIl:гrrollblrl эятrлапlтlя- 6/о

Z-2.2. Якiсяо влшtонаяi коЕ:грольýi завдашя (оцirжп к5> i к4>}, Сй

2.3. PiBeHb зЕань студентiв зi спецiалъноi (фаховоi) пi,rцотовки:

2.3.1. Успiлпgо вжсонавi ковтgольнi завхаппя. о/а 90 1с0 +t {}

2.З.2. Якiсно викопанi KoHTpoJIbHi завдаrшя (оцiнки d) i (4>), О/о 50 66 +16

з. органiзацiя науковоi роботи

З.1, Наявнiсть у cTplKTypi навчаJьяог0 закJIацr lrayкCIBlrx
пiдооздiлiв

! l -1-

Гол о в а е кспе рmно i Koll,ti с ii В. о. CaMoxiHa



Назва показника(нормативу) Норматив Факт
Вiдil4-

лення

1 2 аJ 4
3.2. Учас#ъ студептiв у науковiй роботi (наукава робота на
кафедрах та в лабораторiях, }..{асть в наукових конференцiях,
конкурсах, виставках, профiльних олiмпiадах тощо)

+ +

Голова експертноi KoMiciT:
завiдувач кафедри англiйськоi фiлологii
Харкiвського нацiон€Lпьного унiверситету
iMeHi В.Н. Каразiна,
доктор фiлологiчнlD( наук, професор В. о. CaMoxiHa

Член експертноi KoMicii:
професор кафедри англiйськоi фiлологii i
фiлософiТ мови iMeHi професора
о.м. МЪроховсъкого КиiЪського нацiонЕlJIьного / h,лАlr'-
лiнгвiстичного унiверситету, /- o^n, 

I V- l l Т.е. Некряч
каIrдидат фiлологiчнIlD( наук, доцент -ff И|*'

l<J

З експертними висновками ознайомленi:

Ректор
Кременчуцького нацiонального у
iMeHi Михайла Остроградсъко
доктор технlчних наук, п М. В. Загiрняк

Завiдувач кафедри перекладу

кандидат фiлологiчних наук, доцент Т. В. Чрдiлелi

Голова експерmноt кол,liсii В. о. CaMoxiHa
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