Bиснoвoк експеpтнoi кoмiсii
pеЗyЛЬтaTaMиПpoBrДrHoi первиннoi aкprДиTaцiйнoi eксПеpTизи
пiдгoтoвки мaгiстpiв
зi спецiaльнoстi 8.02030304<ПеpекЛaД)>'
гaЛyзЬ ЗнaнЬ 0203 <<Гyмaнiтapнiнayки)>
y КpеменЧyцЬкoгиyнaцioнaЛЬIroмyyнiвеpситетi
iменi Mихaйлa OстpoгрaДсЬкoгo
Biдпoвiднo .цo {еpжaвниx BиМoГ .цo aкpедитaцii нaПpЯМy пiдгoтoвки,
спеЦiaльнoстi ^Гa Bищoгo нaBч€ L Льнoгo зaкJla.цy' зaTBеp.цжених нaкaзaМ
МiнiстеpсTBoМ oсвiти i нayки, мoлoдi Ta сПopTy УкpaiЪи Iз.06.2012 j\!6.89,
Пoлoження Пpo aкpедитaцiro Bищих IIaBЧ€ ш Ьниx зaклaДiв i спецiaльнoстей y
Bищиx HaBЧzLЛЬних
ЗaкЛaДaxTa BищиХ пpoфесiйниx yЧиЛищax, ЗaTBеp.ц)кенoгo
IIoсTaI{oBoIoКaбiнетy Miнiстpiв УкpaiЪи вiд 9 сеpпня 2o0| p. J\ъ g78'
Лицензiйниx yМoB ПpoBaДкеннЯ oсвiтньoi дiяльнoстi зaклaдiв oсвiти,
зaTBеp.цженихпoсTaI{oBoюКaбiнетy Мiнiсщiв УкpaТни вiд 30
ЩУдня 20|5 p.
J\b ||87, Ta l{aкaзy МiнiстеpсTBa oсвiти i нayки УкpaiЪи вiд 20 сiчня 20|7 p.
J\b55-A ексПеpTнoroкoмiсiсro y склa.цi:
гoЛoBa кoмiсii:

Кoзлoвський Biктop BoлoдиMиpoBин- пpофесopкaфедpи
геpмaнськоi фiлoлoгii Ta пеpекJla.цy КиТвськoгo
нaцioнaлЬнoгo yнiвеpсиTеTy iменi Тapaca TТТевченкa,
ДoкTopфiлoлoгi.rниxнayк, пpoфесоp,
чЛeH кoмiсiТ:
Бiлoyс oлексaндp МикoлaйoBич
.цекaн фaкyльтетy
iнoземниx
МoB
КipoвoгpaДсЬкoгo
ДеpжaBнoГo
педaгoгi.rнoГo
yнiвеpсиTеTy
iмeнi
Boлoдимиpa
B инниченкa,кaн.цИДaTфiлoлoгi.rниx нayк, пpo
фесop
y пеpioд з 31 сiчня пo 1 лroтoтo 2o|7 p. ПpoBеДенoПеpBиI{нyaкpe.циTaцiйнy
ексПеpTиЗy пiдгoтoвки мaгiстpiв зi спецiaльнoстi 8.02030304 nП.p.n,uдu
У
КpеменvyцЬкoМyнaцioнaлЬнoМyyнiвеpситетi iменi Mиxaйлa oстpoгpa.цсЬкoгo.
Пiд чaс пеpевipки oснoBlry yBaгy зoсеpе.цженoнa вiдпoвiднo.'i *uдpoBoГo,
нaBч€ L [Ьнo-МеTo.циЧнoГo' мaтеpiaлЬFlo-Tеxl{iчнoгo Ta
iнфopмaцiйнoгo
зaбезпеченнялiцензiйним yМoBaМ НaДaHHЯ
oсвiтнix ПoсЛyГy сфеpi Ь*oт oсвiти,
a Taкo)к вiДпoвiднoстi якiсниx ХapaкTеpисTикпiдгoтoBки
фaxiвцiв .цеp)кaBHиМ
BиМoгaМ.
Зa pезyльTaTaMи ПpoBе.ценoТpобoти ексПеpTнa кoмiсiя BсTaнoBилa:

1 Зaгaльнa хapaкTеpисTикa Bищoгo HaBчaЛЬнoгo зaкЛaДy
i спецiaльнoстi
Пoвнa нaзBa I{aBч€ l JIьнoГo ЗaклaДy: Кpемен.lyцький нaцioнaльниЙ

yнiвеpситетiменi Mиxaйлaoстpoгpaдськoгo

Юpиди.rнa a.цpесa:Укpaiнa, З9600,м. Кpеменчyк' Пoлтaвськoi oбл., ByЛ.

Гoлoва екcnepmнoi кoлticii, npoфеcop
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36000;
36389;фaкс+38(05366)
2О;тeл+3s(05366)
ПеpruoтpaBнеBa,
wеb-sitе:htф://www.kd}r.еdu.ua:
е-mail:offlсе @kdu.еdu.ua:
oснoвниМи yсTaIIoBчиМи ДoкyМенTaМи' щo зaбезпечyloTЬ нa.цaIIHяoсвiтнix

ПoсЛyГ з пi.цгoToBки фaхiвцiв З BищoЮ oсвiтoro У Кpемен.ryцЬкoмy
нaцiонaльнoМyyнiвеpсиTеTЬIiменi Mиxaйлa oстpогpaдськoГo (КpFIУ), е:
1. Cтaтyт, rтpиЙнятиiт зaГzlЛЬниМи збopaми Tpy.цoBoГo кoЛeкTиBy
(зaтведженийнaк€ r зoМMiнiстеpствa oсвiти i нayки Укpaiни вi.ц04.01.2017p.J\b1).
2. Лiцензiя Пpo нa.цaн}Iяoсвiтнix пoсЛyГ нaBчaпЬниМ зaкЛaДoМ_ сеpiя
p.
AЕ J\b636104вiд 10.03.2015
3. Дoвiдкa Пpo BкЛIoченняКpеменчyцЬкoгo нaцioн€ L ЛьнoГo yнiвеpситетy
iменi Mиxaйлa oстpoгpa.цськoГo .цo .{еpжaвнoгo pеrсTpy Bищиx HaBчaIIЬних
УкpaТни(pесстpaцiяJ\b17.Д.850вiд27.12.2010p.).
зaклa.цiв
4. .(oвiдкa пpo BкЛIoЧенняКpемеHЧyцькoгo нaцioнaльнoГo yнiвеpситeтy
pессTpy пiдпpиeмсTBTa
iменi Миxaйлa oстpoгpaдсЬкoГo.цoс.цинoгoдеpжaBl{oГo
opгaнiзaцiйУкpaiни (eДPПoУ) (Дoвiдкa AБ Ns 494269вiд 04.09.20t2p.).
5. CвiДoцтвo Пpo Деp)кaBнy pеестpaцiro сеpiя Ao1 Ns360294, Bи.цaне
Bикoнaвчим кoмiтетoм Кpемен.ryцькoТ мiськoi PaДи Пoлтaвськoi oблaстi
1 0 . 1 1 . 2 0 1p0.
6. Cepтифiкaт Пpo aкpедитaцiю Зa cTaTyсoM BищoГo зaкЛa.цy oсвiти
IV (.rетвеpтoгo)piвня (сеpтифiкaTIIpо aкpеДиTaцiroсеpii PД - Iv Jф I748I79 вiд
2 5 . 0 8 . 2 0 1p1. )
Устaнoвчi дoкyменти КpеМеHЧyцЬкoгoнaцioнaЛьнoГo yнiвеpситеry iменi
y пoBнoМyoбсязi.
Миxaйлa oстpoгpaдсЬкoГoПpеДcTaBленi
Hapaзi у cTpyкTypi КpеменчyцЬкoГo нaцioнaлЬнoГo yнiвеpситетy iменi
Миxaйлa oстpoгpaдcЬкoГo дiroть: 2 iнститyти; Iнститyт елекTpoМеxaнiки,
iнститyт меxaнiки i
i систем yпpaвлiння; HaвuЕtЛьнo.нayкoвий
енеpгoзбеpе)кеннЯ
TpaHсПopTУ4 фaкyльтeTи:eЛекTpoнiкитa кoмп'rотepнoТiнхtенеpii; eкoнoмiки i
yпpaвлiння; ПpaBa' гyмaнiтapниХ i сoцiaлЬниx нayк; пpиpo.цничиx нayк; 2
кoле.цжi:Кoле.цхсКpHУ; Кoмсoмoльський пoлiтеxнiчний кoЛе.цx(;28 кaфедp,
сеpеД Якиx 27 витlуcкoвi; 2З витlуcкoвi кaфеДpи Bе.цyTЬпi.цгoтoвкy фaxiвцiв зa
oсвiтнiм сTyПeнеМ<мaгiстp>.
КpHУ зДiйснroеoсвiтнro Дiяльнiсть у 24 г€ L ПyЗЯxзIIaHь.Зa 33 нaПpЯМкaми
3a 29 спецiaльнocTяМи_
Зa oсвiтнiм сTyПенеМ <<бaкa.пaвp>>,
пiдгoтoвки
- <<мaгiстp>>.
<спецiaлicT)'зa 34 спецiaлЬHoсTЯМи
iменi M.oстpo|pa.цсЬкoГo
Зaгaльнa кiлькiсть Пеpcoн€ l Лy КpHУ
_
|1.74oсoби, З ниx нayкoBo.пе.цaгoгiчнoГo з78 чoЛ.' y ToMy числi 66 дoктоpiв
нayк, Дoцентiв (49,2%).Cеpед них нayк, пpoфесopiв(I7,4oА);187 кal{.ци.цaTiв
г€ t пyЗеBиx Aкaдемiй
13 aкa.цемiкiвгaлyЗrBиx Aкaдемiй, 8 uленiB-кopесПoн.цeнтiв
зBatIЬ'4 лaуpeaти .{еpжaвнoi
нayк Укpaiни, 14 вoлoДapiв пouесHиx .цеpя{aBниx
пpемii Укpaiни B гaлyзi нayки i теxнiки, ЛaypеaT пpемii Aкaдемii нayк
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iм. o. H. ,,{инникa.B yнiвеpситeтi скoнцеHTpoBaнo85o/oнayкoвцiв Кpеменчyкa.
Пi.цгoтoвкa нayкoBo-Пе.цaГoгiчниxкaдpiв вищoi квaлiфiкaцii е o.цнiеlo з
кЛIочoBиx пpoблeм кoжнoгo нaBч€ U IЬI{oгoзaкjlaДy. HaйпеpспективнiшиМ Ta
ефективниМ шЛяхом poзв'язaння цiеi пpoбЛеМи с пi.цгoтoBкaкoжним iз BHЗ
BЛaс}Iиxдоктopiв Ta кaн.циДaтiвнayк. Cьoгo.цнi aспipaнтypa ГoTyr фaxiвцiв зa 18
cпецiaльнoсTЯМи.У 2016 Poцi вiдкpитo aспipaнтypy зi спецiaпьнoстi 035
<Фiлoлoгiя>.
Bищoro aтестaцiйнoЮ кoМiсiero Укpaiни
УнiвеpсиTeT Bи.цar зaTBеp.ц)кене
(пoотaнoвa Пpезидii BAК Укpaiни вiд 27.О5.2009}]b 1-0512)нayкoBe BиДaння
Mиxaйлa
КpеменuyцЬкoГo .цеp)кaBнoГo yнiвеpсиTеTy iменi
<Biсник
oстpoгpa.цcЬкoГo)'y якoМy вченi тa aспipaнти yнiвеpсиTеTyМaIoTЬмoжливiсть
ДpyкyBaTимaтеpiaли нayкoBиx .цoслiД)кенЬ.
зi спецia.пьнoстi 8.02030304
ПiДгoтoвкa фaхiвцiв зa oкP <<Maгiстp>>
10.03.201s),
J\bб3б104
6З6104вiд l0.03.z0l5),
лiцензii(AЕ Лb
згiднo
згiднoлiцензii
<ПеpеклaД)B КpHУ з.цiйснroеться
вi.цпoвiДнoДo якoТ лiцензiйний oбсяг пpийoмy скЛa.цar15 oсiб .ценнoi фopми
нaBчaння.

ПiДгoтoвкa мaгiсщiв з ПеpекЛa.цyз.цiйонroетьсяз МеToIo зaбезпечення
yсTaнoB' opгaнiзaцiй, пiдпpиемств piзниx гaлyзей м. КpeмeнЧyкa Ta pегioнy
BиcoкoкBaлiфiкoвaниМифaxiвцями, з.цaTниМинa BисoкoМy пpoфeсiйнoМy piвнi
нaбyтi знaння пi.ц чaс виpitпеннi кoнкpетниx ПpaкTичIIиxЗaB,цaнь
зaсToсoByBaTумiжкyльтypнoi кoмyнiкaцiiy piзниx Г€ L ЛyЗяХ ГoсПoдapсTBa, нayки, теxнiки,
екoнoмiки, кyJIЬTypишЛяxoМ ПеpеклaДУpiзнoмaнiтниx зa змiстoМ Ta )кaнpoМ
текстiв iнoземнoro Ta .цеp)I(aBнoIoMoBaМи' cr7pИЯTvlyПpoBa.цженнIoнoBиx
теxнoлoгiй B iнфopмaцiйнy Г€ L ПyзЬ. Пi.цгoтoвкa мaгiстpiв фiлoлoгiТ Taкo)к
oсвiтньo.нayкoвoТдiяльнoстi
ЗyмoBЛенaпoтpебaNIИу фaxiвцяx .цЛяПpoBa.ц}кенttЯ
y сфеpi лiнгвiстики

Ta ПеpекЛa.цoзнaBсTBa З Мo)кЛиBосTяМи BикJIa.цaHIIяy Bищиx

Пpo|paМи
нaBч€ ш Ьниx зaкЛa.цax piзниx piвнiв aкpедитaцii. Bипyскникiв
ПpиЗнaчrнo ДЛЯ BикЛa.цaцькoТ, нaBЧ€ t Льнo.виxoвнoi, HayкoBo.метo,цичнoТ Ta
opгaнiзaцiйнo.yпpaвлiнськoi дiяльнoстi y системi oсвiти Укpaiни вiДпoвi.цнo Дo
oTpиМaнoГo нaПpЯMy пiдгoтoвки. Mагiстp 3 IIеpеклaДУ зДaтниЙ ПpoBoДиTи
сaмoстiйнi нayкoвi .цoслi.цхtення Як нa ЗaМoBЛеtIH,I зaцiкaвлениx y цьoМy
iнститyЦiй, тaк i в aспектi влaонoГo сTaнoвЛrння як фaxiвця вищoТ квaлiфiкaцii ДЛя IIaBЧaннЯB aспipaнтypi.
Haвчальний плaн пi.цгoтoBки мaгiсщiв, зaTBеp.цlкенийy BсTaIIoBлеIIoMy
Пopя.цкy' мiстить 2I пoзицilo й poзpoблeниЙ нa oсIIoBi oсвiтньo-пpoфесiйнoi
ПpoгpaМи пi.цгoтoвки мaгiстpa (2016 p.).

скЛa.ц,якиЙ в цiлoмy вiДпoвiДaс
Кaфедpa мaс пpoфесopсЬкo-BикЛa.цaцький
a сaМe:
BиМoГaМпiДгoтoвки мaгiстpiв зi спецiaльностi 8.02030304 <<Пеpeклa,ц))'
2 дoктopи фiлoлoгiиниx нayк, пpoфeсopи (вoни ПpaцЮЮTЬзa сyмiсництвoм),
2 кaнДиДaтифiлoлoгiчниx нayк' .цoценTи'1 кaндидaTПе.цaГoгiчниxнayк' .цoцrIIT,

ll

кoмici,i,npoфесop
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1.цaч1 14
1 кaнДи.цaт фiлoлoгi.rниx нayк, сTapший BИКЛaДaЧ, 4 сTaplЦиx BикЛa.цaчi
1 виклa.цav, якi Пor.цнyloть .цoсвi.цПpaкTичIIoi, педaгoгiчнoi тa нayкoвoi poбoти.

Кaфедpy oчoЛЮсДoкTopфiлoлoгivниx нayк, пpoфесopБезyглa Л. P.
Кеpiвникoм Пpoектнoi грyПи (гapaнтoм oсвiтньoi ПpoГpaМи)пiдготoвки
мaгiстpiв зi спецia.гrьнoстi8.02030304<ПеpекЛa.ц)r кaн.ци.цaт
фiлoлогiчниx нayк'
ДoценT кaфедpи теopii Ta IIpaкTики ПеpекЛa.цyT. B. Чpдiлелi. ПiдгoтoBкy
мaгiстpiв зaбезпечyloTЬTaкoж 10 виклa.цaчiвз TpЬox кaфедp фaкyльтеTyПpaBa'
гyмaнiтapниx i сoцiarrЬниx нayк
BЛaсHе' кaфедpи ПеpекJla,цy' кaфeдpи
ПсиxoЛoГii,педaгoгiки i фiлoсoфii (ППФ), кaфедpи фiлoлoгiТi ви.цaвниuoiспpaви
- кaн.циДaTИ
(ФBC))' З ниx: 4 _.цоктopи нayк' пpoфесopи(4Оo/o),3
IIayк'.цoцеtITи
(З0%), 1 кaн.ци.цaT
нayк' cTapший виклa.цal(I0%\ 1 стapruий виклaдau (10%) i
1 виклaДav(10%).Усi виклa.цaчiМaIоTЬвi.цпoвiДнyбaзoвy oсвiтy.
З мoментy вiдкpиття в yнiвеpситетi спецiaльнoстi 8.02030304 кПеpeклaд>
пiдгoтoвкa фaxiвцiв зДiйснtoеться Як зa .цеpжaBIIиМзaМoBЛrIIняМ,Taк i зa
кoнTpaкTaМиз фiзиuними oсoбaми.
Aнaлiз ПoПиTy пiдпpисмств i opгaнiзaцiй piзниx фop' BЛaснoсTi нa
ЧеpеЗ ДеpжaBнy i пpивaтнi
фaxiвцiв спецiaльнoстi 8.02030304 <<Пеpеклaд>>
слyжби зaйнятoстi, якi не МaIоTЬнa oблiкy фaхiвцiв iз зaзнaченoТспецiaльнoстi,
ПpoГнoЗyBallня тенДeнцiй нa pиHкy пpaцi У квaлiфiкaцiйнoмy poзpiзi Ta
випyскникiв свiдuить Пpo стiйкy пoтpебy пiдпpисмств i
ГIpaцеBЛaIIITyBaIIнЯ
opгaнiзaцiйpегioнy y Taкиx фaxiвцяx.
y КpНУ пеpедбa.laс:
Pозвитoк спецiaльнoстi8.02030304<<Пеpеклaд>
1. Aктивне BикopиcTaътътЯiнфоpмaцiйниx теxнoлoгiй не ЛиЦIе B
IIaBч€ t JIЬнoМyПpoцeсi, a й пiд Чaс Пеpевipки piвня знaнь стy.Центiв.Для цЬoгo
ПpoГpaМнiпpoдyкTи ПaкеTyMiсrosoftoffiсе, зoкpеМa cTBopення
ЗaсToсoByIoTЬся:
ПpезеIlTaцiй-звiтiвiз сaмoстiйнoТ poбoти y PowеrPointМiсrosoftoffiсе, ПaкrTи
oцiнrовaння piвня ЗнaHЬ aнглiйськoТ мoви (IЕLTS, TOЕFL), якi знaxoДaTЬcЯУ
вiльнoмy дoстyпi B Меpе)кi Iнтеpнет. У ПеpсПекTивiплaнyrTЬся BикopисTaIIня
yнiвеpсиTеTcЬкoiплaтфopми Moodlе з МеToIoкoнTpoЛЮй oцiнtовaння
ЗaГuшЬнoТ
знaнЬстyдентiв.
2.ПoгlибЛенH,l

IIpaкTичHoi спpямoвaнoстi

нaBчaI{ня IIUIяxoМ yПpoBa.ц)кенHя

нoвiтнiх iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй, a сaМе ПrpекJlaДaцЬкиxПpoГpaМних
iнсщyментiвSDLTrados,MеmoQ, DеjaVu.
3. Зaлyнення Дo нaBЧaJIЬHoГoПpoцесy ПpoBiДних нayкoвцiB' BикЛa'цauiв,
пpaцiвникiв yсTaHoB i opгaнiзaцiй (зoкpемa, oбмiн нayкoBo.пе.цaгoгiчниМи
пpaцiвникaМи B paMкax ПpoГpaМи Еrasmus*' зaПpoшIеHIIя.цo ЧиTaння лекцiй

пpoфесopiвiз пpoвi.цниxBHЗ Укpaiни);

4. Hapoщyвaння нayкoBo-Дoолi.цницЬкoГoпoтенцiaлy нaBчaння(aктивнa
yчaсTЬ стyдентiв y нayкoBo.ПpaкTичниxкoнфеpенцiяx, }IaBчaннЯy пpoвiдниx
Bищиx IIaBчa[ЬниХ ЗaкЛaДaХ зa ПpoГpaМoЮ Еrasmus* (Student Mobility)' yчaсTЬ

стy.Центiв y

BсеyкpaТнcЬкoМyкoнкypсi сTy.ценTсЬкиx нayкoBих

Гoл oва екc nеpmнo.i кolvticii, np o феcop
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Пpиpo.цниЧиx,теxнiчниx Ta гyмaнiтapниx нayк Ta сTиПендiaльних ПpoГpaМaХ
(Зaвтpa.ua)).
Bиснoвoк:
Bивчення opигiнaлiв вi.цпoвi.цниx дoкyментiв зaсвiднyе дoстoвipнiсть
iнфopмaцii, пo.цaнoТ.цo МiнiстеpсTBa ocBiти i нayки Укpaiни КpеменuyцькиМ
нaцioнaлЬниМyнiвеpсиTеToMiменi Mиxaйлa oстpoгpaдсЬкoГo p€ t зoМ iз зaявoro
yсl ДoкyМенTи' нa П1.цсTaBl
нaцr0нaJrЬtrИI4
Кpемен.ryЦький
пiДстaвiякиx кprМенчyцЬкии
Пpo aкpеДиTaцlЮ.
Пpo
aкpеДитaцiro.Усi
oсвiтнro дiяпьнiсть,
з.цiйснroс oсвiтнro
Миxaйлa oстpoгpaдсЬкoГo
yнiвеpситет
yнiBеpсиTеT iменi
iменi Миxaйлa
oстpoгpaдсЬкoГo з.цiйснroс
дiяпьнiсть,
Haдaнo B пoBнoМy oбсязi. Aнaлiз скJIa.цyкaфeдp, зa.цiяниx Пpи пiДгoтoвцi
щo кaДpoвиiаскЛa.цy
мaгiстpiв зi спецiaльнoстi 8.02030304<ПеpекЛa.ц)
.цoBo.циTь'
цiлoмy вiДпoвi.цaелiцензiйним yМoBaМ ПpoBa.цxtенняoсвiтньoi .цiяльнoстi Ta
BиМoГaМДo aкpе.циTaцiiзa oсвiтнiм сTyпенеМмaгiстp. Пpoте, кoмiсiя
.цеp)кaBниМ
Нa IIaBЧaннядo aспipaнTypи
Bкaзyr' щo BиПyскoвiй кaфедpi неoбxi.цнo нaПpaBI4TуI

кpaщиХ BиПyскникiвтa членiв кaфедpиy пpoвiднi BHЗ Укpafни
Ta ДoкTopaътTуpИ
a.ц)tенa кaфедpi вiдсyтнi
сaМе зi спецiaльнoстi 10.02.16- ПеpекJIa.цoзнaBсTBo,
шrтaтнiфaxiвцi сaМr iз зaзнaчеIIиMквaлiфiкaцiйним piвнем.
2 Фopмyвaння кoнтингеIrTyсryДентiв
нa бaзi oКP <бaкa.пaвp>
стy.Центiвз.цiйснroеTЬся
ФopмyвaннЯ кotITинГеI{Ty
iз випyскникiв КpеменнyцЬкoГo нaцioнaльнoгo yнiвеpсиTrTy iмeнi Миxaйлa
oстpoгpa.цcЬкoгoтa iнrпиx Bищиx нaBч€ U IЬHиxЗaкЛa.цiвПoлтaвськoi oблaстi й
pегioнy тa зaбезпечyrTЬсяшляxoшtpеaлiзaцiiнизки
iнtпих oблaстейI-{ентpaльнoгo
opгaнiзaцiйниxзaxo.цiв:
сTyДентiв.цo кoнкypсiв тa oлiмпia.цз МеToIoПoшyкy HayкoBo
ЗЕLлyчення
oбдapoвaнoiмoлoДi;
З€ L ЛyчеHнясTy.центiвДo кaфедpa;rЬнoГoТoBapисTBaМoЛoдиx yчениx Ta
poбoтa зi сTy.цеI{TaМи4-гo кypсy дeннoi фopми IIaBчaнHя щoДo
oбгpyнтoBaнoГo вибopy TеМaTики мaйбyтнix Bлaсниx нayкoBиx
.цoслi.цlкень;
пpaкTики стyдентiв 3-гo тa 4-гo
opгaнiзaцiя виpoбнинoi (пеpекЛa.цaцькoi)
кypсiв ,ценнoТфopми нaBчaння Ha пpoвiдниx пiдпpисмсTBax мiстa й
oблaстi:
- ПpoBе.ценнЯBикЛa,цaЧaМипpoфopiснтaцiйниx бесiд У шIкoЛaх, нa
пiдпpиeмсTBax,в opгaнiзaцiяxмiстa й oблaстi;
- ПpoBеДення.цнiв<вi.цкpиTиx
в yнiвеpситетi.
двеpей>>
Усi
У 2015 poцi нa IIaBчaннЯЗapaxoBallo12 ociб (3 _ зa ,цеp)кЗaМoвленням).
сTy.ценTиЗaBеpшиЛикypс нaBчaннЯi зaxистили мaгiстеpськi poбoти. У 2016 pоцi
нa IIaBчaннязapaxoBallo|2 ociб (7 _ зa.цеp)кЗaMoвленням).
oснoвнi Зaxo.ци' якi кaфедpa з.цiйснroе ДЛЯ збеpетсення кoIITиIIГеIITy
стyдентiв, пoв'язaнi з пiдвищеннЯМ якoстi opгaнiзaцiТ IIaBЧ€ ш ЬнoГo Пpoцeсy'
Гoлoва екcnеpmнoi кo.uicii, npoфеcop
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oIIoBЛенняМ йoгo МеTo.циЧнoГo зaбезпеченнЯ'
y,цoскoн€ L ленI{яNiI сaмoстiйнoi
poбoти стyдентiв. Iншими .цiевими Ba)кеЛЯМи с BикopисTaнI{я сyчaсних зaсoбiв

нaBЧaння (мyльтимеДiйних ПpеЗеHTaцiйi мaтеpiaлiв з пpофiльних дисциплiн),
opгaнiзaцiя poбoти зi стy.ЦенTсTBoМ
Ha ЗacaДaХpoЗкpиTTяTвopЧиx здiбнoстей тa
нayкoBoГoПoTенцiaлy.

Ha кaфедpi дiс сисTеМa кoнTpoЛю якoстi IIaBЧ€ L JIЬнoГoпpoцесy. oснoBниМи
фopмaми кoнTpoЛЮ r: вiдвiдyвaннЯ зaI{ЯTЬBикJIa.цaчaМикaфедpи; кoнтpoльнi
вiдвiдyвaння ЗaHяTь зaвiдyвa.rем кaфедpи; ПpoBе.цення вiдкpитиx зaнЯTЬ;

oбгoвopення pезyльтaтiв yспitпнoстi нa зaсiдaнняx кaфедpи; ПpoBеДення
pекTopсЬкиx кolrTpoЛЬниx poбiт. Pезyльтaти кoнщoЛЮ oбгoвoprоIoTЬся нa
зaсiдaннях кaфeдpИ^ГaвiдoбpalкalоTЬсяy ПpoToкoЛax(нaпp.: Пpoтокoл J\b1 вiд
l.1 1.2017;
ПpoтoкoлJ\гs5
вiд 19.I2.2ОI7p).
oкpiм Toгo' ДЛЯ мoнiтopинry якoстi нaBчaння щopoкy ПpoBo.циTЬсЯ
aнoнiмне aHкеTyBaHня стyдентiв <Bиклa.цaч oчиМa сTy,ценTa). Pезyльтaти
мoнiтopингy пoк€ l зyloTЬ' щo сTy.ценTиBисoкo oцiнюrоть yмiння виклa.цaчiв
кaфедpи BикЛaДaTи нaвчaльний мaтеpiaл' BикЛикaTи iнтеpес .цo дисциплiн,
ПpaцIоBaTиз ay.циTopiеrо.Miнiмaльний 6asт зa 12-бaльнoro цIкaJIoIoЗa циМи
шoзицiями, якi ДaЛИ сTy.цеHTи BикJIa.цaчaМ,
9 (стaprший Bиклa.цaч
К. B. Кoвaленкo), мaксимaльний _ 12 (дoценти T. B. Чpдiлeлi, o. B. Фaдеевa).
Bиклaдavi кaфедpи, нa ДyМкy стyдeнтiв, r BиМoГЛиBиМиTa oб'сктивниМи B
oцiнroвaннiзнaнь _ сеpе.цнtilбaл пo кaфедpiзa цro пoзицiro скЛa.цar9 бaлiв.
Якiсть зaсBorннЯнaBЧ€ L JIЬнoГo
мaтеpiary пеpевipяrTЬcяшIЛЯхoМПpoBедення
ПoToчниХ Тa пiдсyмкoвиx кoнTpoЛЬниХ poбiт зa oкpеМиМи дисциплiнaМи,
пеpевipкoroyсiх видiв сaмoстiйнoi poбoTи сTy.центiв,ПoToчI{oIотa пiдсyмкoBolo
aтестaцiеIосTy,центiв.Taк, кoI{TpoJIЬнa
poбoтa з Диcциплiни <<Пеpеклaдaцький
aнaлiзфaхoвиxтекстiв>>
(спецia.гrьнiсть
8.02030з04<Пеpеклap) вiд 20.|2.2016p,
З МеToIo пеpевipки З€ L ЛицIкoBиx знaнЬ iлtoстpyе тaкi pезyлЬTaTи: oцiнкy
<вiдмiннo>здoбyли 50Yo,<дoбpе>_ зЗo^,<зaдoвiльнo)_ |7%, Пpи викoнaннi
кoмплекснoi кoнщoльнoi poбoтa з .цисциплiни <<oснoвнaiнoземнa МoBa:
ПpaкTичнa ГpaМaTикa (нaпpям пiдгoтoвки 6.02030з <Фiлoлoгiя> сTy.цеI{Tи
здoбyли з8% oцiнoк <вiдмiннo>>,
зЗ% oцiнoк <<дoбpе>>
Ta 28 % oцiнoк
<<зaдoвiльнo>>
Кaфедpa ПеpекJla/цy втiлlос кoМПЛекс зaxoдiв з ПpaцеBЛaIIITyBaнI{я'якi
.цaIoTЬзМory сTy.цeIIToBlще пiд uaс нaBчaння BиЗIIaЧиTИcЯЗ мiсцем пo.цaльrшoi

poбoти. [ля зaбeЗПеченHя
пi.цгoтoвкифaxiвцiв вiдпoвi.цнoДo BиМoг виpoбництвa
кaфедpa aкTиBнo пiдтpимyr кoнTaкTи з пpoфiльними пiдпpиемсTBaМи,
вi.цслiДкoвyеix пoтpеби, ЗaсToсoByсЗBopoTнiйзв'язoк iз BиПyскникaМи.Il{opiuнo
ЗaПpoшyloTЬсяпpе.цсTaBники
пiдпpиемсTB.цЛяПpoBе,цення
вiдкpиTиХ ПpеЗентaцiй
y xoдi зyстpi.rейзi стyденTaМисTapшиХкypсiв Ta BикЛaДaЧaNIИ.
Зoкpемa, BиПyсники ПpaцЮIoTЬHa Taких пiдпpисмсTBax Ta B Taкиx
opгaнiзaцiяx pегioнy, Як ЗAT JTlntеrnationalCompany(6 oсiб), Бiлaнiвський

ГЗК (5), epестiвський ГЗк (4), ТoB <Глoбинськиiам'ясoкoмбtнaт(2), Illкoлa
iнoземниxМoB<Лiнгвa>(5), I]ентpaнглiйськoiмoви i пеpеклaдiв<Лoндoш (2),

Гoлoво eкcnеpmнot кo'tlicii, npo феcоp
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КП <Кpеменнyцький цеIITp мiжнapoдниx
мiстa <Кpеменvyк IнвесD (4).

зв'язкiв Ta екoнoмiчнoГo poзBиTкy

Bисновoк:

щo пoПиTIIa
Пoкaзники фopмyвaннякoнTиIIгенTyсTy.центiв,цемoнсTpyIoTь'
I{aBЧaнняy мaгiсщaтypi зa спецiaльнiстro s.02030304 кПеpекЛa.ц)с стaбiльниM.
Bикopистaння лiцензoвagoГo oбсяry пpийoмy стy.Центiвнa пеprший кypс
80 %.
сTaI{oBиTь
Фopмyвaння кoIITиHГeнTy стyдентiв Мaс ПoЗитиBI{y ДинaМlкy, Дo
aгiтaцiйrroi i пpoфopiентaцiйнoi poбoти з€ L ЛyчaIoTЬсявсi BикЛaдaчi кaфедpи
ПеpекЛaДy.

3 Змiст пiдгoтoвкифaхiвцiв
oснoвoro змiстoвниx хapaкTеpиcTикпiдгoтoвки фaxiвцiв зi спецiaльнoстi
r p.*o*.n'!aцiТ нaвч€ L JlЬнo-МетoдиuноiкoмiсiT з гaлyзi
8.02030304 <Пеpеклa.ц))
ЗHaнЬ o2oз <Гyйaнiтapнi гayки)) B чaстинi нopМaTиBниx ,цисциплiн (освiтньooсвiтньo.квaлiфiкaцiйнoixapaктеpиотики)тa кoнцепцiя
пpoфесiйнoi пpoгpaМI,LTa
oЬвiiньoi дiяльнoстi КpеменчyцЬкoгo нaцioналЬнoГoyнiвеpситетy iменi Mиxaйлa
oстpогpaдсЬкoГo. oсiaння мiстить МеTy i зaв.цaннядiяльнoстi yнiвеpсиTеTy'
ПpинциПидiяльнoстi зaклa,Цyoсвiти.
зaB.цaнЬ,
ПoсTaBЛе}Iиx
шIЛЯxи,цoсЯг}Iення
Кpемен.lyцЬкoМy нaцioнaлЬнoМy yнiвеpcитетi iменi Миxaйлa
У
oстpoгpa.цсЬкoГopoзpoбленa вapiaтивнa кoMПoнеIITaoсвiтньo.квaлiфiкaцiйнoТ
пpoГpaМи(oГш) зi спецiaльнiстi
(o^кx) тa oовiтньo-пpoфесiйнoТ
xapaкТеp!1cTИКИ
8.02030304<Пеpеклaд>.Змiст пiДгoтoBкиз вибipкoвиХ .цисциплiн(вapiaтивнa
кoмпoнентa) BиЗнaЧaсTЬсяyнiвеpсиTеToМ rтa oснoвi poзpoбпених oсвiтньo.
квaлiфiкaцiйнoi xapaкTеpисTикитa oсвiтньo-пpoфесiйнoТПpoГpaМи пi.цгoтoвки
ПopЯ.цкypекTopoМ
в yсTaIIoBjIеI{oМy
фaхiвцiв. Boни poзpoбленi тa зaTBеp,ц)кенi
yнiвеpсиTеTy.Bкaзaнi ДoкyМеHTизбеpiгaloTЬсянa кaфедpi,в декaнaтi фaкyЛЬTеTy
вiддiлi yнiвеpсиTеTy.
''pu"u, .y'u"i'upниx i сoцiaльниx нayк Ta B нaBчaJIЬнoМy
((NraгrсTр)
piвнем ((Maгrс.r'p))
oсвiтньo-квaлiфiкaцiйним plBIIeМ
ПiДгoтoвкa фaхiвцiв зa oсвiтньo-квaлtфtкaцtЙниМ
y
зДiйснroеться нa oЪнoвi нaBЧ€ ш Ьниx плaнiв, poзpoблениx i зaтвеp,Цжениx
BсTaI{oBЛенoМyПopЯ.цкy. oсвiтньo.квarriфiкaцiйнa xapaкTrpИcTуIКa,oсвiтньoпpoфесiйнa ПpoГpaмa' зaсoби дiaгнoстики якoсTi oсвiти Ta нaBЧ€ L [ъниiт ПЛa}I
спецiaльнoстi 8.02030304 <Пеpеклaд>poзpoбляЛисЬ
гтiпготовки MaГlcTplB
мaгiстoiв З1
зi сПецlaJIЬHoсTl
пi.цгoтoвки
кaфедporo згi.цнo З чинниМи МеTo,цичниМиpекoМен.цaцшМищoдo сTaII.цapTlв
вищoi.^oсвiти (сxвaленo секTopoм вищoi oсвiти Hayкoво.метoДичнoi Paди
Мiнiстepствa oсвiти i нayки Укpaiни ПpoToколвiд 29.0з.2016]ф 3) Ta BиМoГaМи
.цoBк€ l зaниx пеpioлiв.
MoH Укpaiни вi.цпoвi.цнo
Tеpмiн нaBчaI{ня_ 1 piк 5 мiсяцiв. Haвчaльний пpoцес пiдгoтoBки фaxiвцiв
opгaнiзoЬaнoy Tpи сeМесTpиi здiйснrorTЬсявiДпoвi.цнo.цo:
- oсвiтньo-квaлiфiкaцiйнoixapaктеpистики;
Г oлoвсtеt<cnеpmнoi кo.uicii, np oф ecop
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есiйнoi пpoгpaми;
oсBiTнЬo-пpoф
I{aBЧ€ L ПЬнoГo ПЛaнУ:

Пpoцесy,
гpaфiкy нaBчЕLПЬнoГo
poзкЛaДy зaняTь,
нaBчaПЬниx Ta poбoниx ПpoгpaМ .цисциплiн;
ДoкyМе}ITaцiiз кoнTpoЛЮ ЗнaнЬ;
iнстpyктиBIIиx Ta МеToДичних мaтеpiarriв з ПpoBr.ценнЯ ПpaкTичниx i
лaбopaтopниx зaнЯTЬ.
Пpoгpaмa пi.цгoтoвки Мaс oсвiтнtо, ПpaкTичI{y Ta нayкoвy склaДoвi

(тaбл.3.1). oсвiтня кoМПoненTa Ilpизнaченa ДЛя фopмyвaння ц1Л1сHoГo'
пoглибленoГo бaчення пpoфесiйнoi .цiяльнoстi,шиpoTи тa фyндaментaльнoстi
oсвiти, щo здoбyBarTьсЯ.ii вiдпoвiДнiстьсyчaсHoМypiвнrо нayкoBиХ знaIIьMaс IIa
метi зaкpiплення oщиМaниХ 3нaнЬ y xoдi ПpaкTичнoi .цiяльнoстiпеpеклa.цaчai
BикЛa.цaЧa ПеpекЛa.цy. Hayкoвa ЧaсTинa Пpoцесy Пoe.цнaнa З нayкoBolo
пpoблемaTикotoкaфедpи тa сПpяМoBaнaнa фopмyвaння нaBичoк ПpoBеДення
зa prзyЛЬтaTaМиякиx сTyДенTибеpyть yЧaсTЬ
сaмoстiйниХ нayкoBиx .цoслi.цx<енЬ,
y нayкoBиx кoнфеpенцiяx Ta зaxищaloTЬ випyскнi poбoти. .{еpжaвнa aтестaцiя
фaxiвця ПoЛЯГary зaxистi мaгiстepськoi poбoтiз тeopii Ta ПpaкTикиПеpеклaДУ.
Ta6литм, 3.1 Poзпo.цiл IIaBЧzLЛЬнoГoчaсy
зi спецiaльнoстi8.02030304<ПеpекJIa.ц)
Haзвa цикЛy.цисциплiн
нaвчaльнi
Hopмaтивнi
1.
Дисциплiни:
1.1. I{икл гyмaнiтapнoi тa сoцiaльнo.
екoнoмiчнoi пiдгoToBки
I.2. Цикл .цисциплiн пpoфесiйнoi
пi.цгoтoвки
2. Bибipкoвi нaвчaльнi Дисциплiни
opiентoвaнi
Пpoфесiйнo
2.|
'цисциплiни(вapiaнтиA, Б)
2.2 .{исциплiни вiльнoгo вибopy
сTy.цеHTa

3. Прaктичнa пiдгoтoвкa

Bсьoго

Зa

цикJIaМи

Кiлькiсть
гo.цин/кpе.цитiв
1290143

.цисциПл1н

oА cклaД

47 r7o/o

9013

з,3уo

1200140

44,4oh

690123
5t\l17

25,60h
T8,9YO

180/6

6,7уo

720124
2700t90

26.7o/o

100

oсB1TнЬo.
BиПVскHик1B
oснoвнotо фopмoro деpx<aвнoi aTесTaцl1
с зaxисT
квaлiфiкaцiйнoгopiвня кмaгiстp>спецiaльнoстi8.02030304<<ПеpеклaД)
мaгiстеpськoТpoбoти з теopii тa ПpaкTики ПrpекЛa.цyLIa зaсi.цaннi ДЕк, як
Зaзнaчrнo в oПП Ta IIaBч€ t ЛЬнoМyплaнi. ПoтoчниЙ тa пiдсyмкoвий кoнтpoЛЬЗ
нaBЧzlЛЬHиx
.цисциплiн згi.цнo oПП i нaвчaль}IoГoПЛaнy зДiйснroеTЬcяy фopмi
Гoлoва екcnеpmнo.iкоlvticii, npофecop
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зa.гliкiв тa iспитiв. oцiнroBaнHя зIIaнЬ стyдентiв в yнiвеpситетi ПpoBo.циTЬсЯзa
кpе.циTнo-Мo.цyЛЬнoю сисTеМoЮ. Усi Дисциплiни зaбезпеченi неoбxi.цними
зaсoбaми кoIITpoЛЮзнaнЬ.

Haвчaльнa poбoтa кaфедpи ПepекЛaдyкoopДинyeTЬсяз iнrшими кaфедpaми

фaкyльтеTy IIIляxoМ prцензyBaння Ta yзгoД)кення poбo.rих нaBчaJIЬних пpoГpaМ'
щo Дar мorкливiсть .цoTpиМyBaTуIcЬ сTpyкTypнo-лoгiчнoТ сxеMи пi.цгoтoвки
фaxiвцiв Ta нaJIе)IGoi якoстi IIaBЧaння.Кaфедpa iнтенсивнo BПpoBaДxtyе B
нaBЧ€ ш Ьний пpoцес спецiaлiзoвaнi кoМП'Ioтеpнi пpo|paMи, зoкpеМa SLD Trados,
якi BикopисToByIoTься Taкo)I( У нayкoBo-Дoслi.цниx Ta мaгiстеpськиx poбoтax

стyдентiв.
семiнap, якиЙ oчoЛЮr
Ha кaфедpi фyнкцioнyс нaBЧ€ l ЛЬнo.МеTo.цичниЙ
зaвiдyвa.r кaфедpи. Ha зaсi.цaнняx семiнapy poЗГлядaloTЬся ПиTaння щoДo
МеToДики BикЛa.цaHня .цисциплiн кaф€ Д Pи, змiстy Ta сTpyкTypи мaгicTepсЬкиХ

poбiт, змiстy aсисTеIITськoiтa виpoбничoi ПpaкTики,нayкoBo-.цoслiДнoipoбoти
сTy.цеIrTlBToщo.

кoмпЛекси .цисциплiн,якi
Bиклa.цaчaМиpoзpобленi нaBч€ l ЛЬнo-МеTo.цичнi
зaкpiпленi зa кaфeДpoЮ.I-{еспpияr ПoBнoмy зaбезпеЧеннIoвсix ви.цiв i фopм
всiмa
нaBЧaЛЬнoГo Пpoцeсy нeoбxi.цнoюМеTo.цичнoЮлiтеpaтypolo. Зa

ПЛaнy poзpoбленo нaBЧЕLЛЬнi poбo.li Пpo|paМи,
.цисциПЛiнaМи I{aBЧЕLJIЬHoГo
сTBopенo кoнсПекTи лекцiй, poзpoбленo MrTo.цичнi вкaзiвкИ ДЛЯ ПpaкTичI{иХ,

семiнapсЬкиХ i лaбopaTopl{иxзaняTЬ, сaмoстiйнoi poбoти стy.Центiв,ствopенi
ПaкеTизaB.цaнЬдля piзниx фopм кoнTpoЛЮЗнaнь. Haвчaльнi poбоui пpoцpaМиЗ
HopМaTиBHиx Дисциплiн poзpoбленi нaoснoвi типoвих ПpoгpaМ, сxBaIIениx HMК

зi спецiaльнoстi8.02030304<ПеpекЛaД)Miнiстepствa oсвiти i нayки УкpaТнИ;Зa
ДисциплiнaМизa вибopoм _ BченoЮ pa.цoЮyнiвеpсиTeTy.

Пoтouний, pектopський Ta семестpoвий кoнTpoЛЬ знaнЬ сTyДенT1B
ПpoBoДиTЬся ътa oснoвi пaкетiв пеpевipoчниХ зaB.цaнь. Кaфедpoto Taкo)к
poзpoбленi i зaтвеp.цяtенi ПaкеTи кoМПЛексHиХ кoнTpoЛЬниx poбiт з yсix
Дисциплiн IIaBч€ L ЛЬнoГo ПЛaнy пi.цгoтoвки мaгiстpiв з МеToIo BиЗнaчrння piвня
ЗЕшишкoвиx з}IaнЬ стyдентiв. Кoмплекснi кoнщoльнi poбoти (ккP) poзpобленi
TaкиM чинoМ, щoб oxoпиTи BесЬ oснoвний мaтеpiarr ДисциплiL|И' BуIЯBИTизнaннЯ
стyдентiв з кoнкpеTнoi.цисциплiни тa сyмilкниx З HrIo Дисциплiн.

Bиснoвoк:
B yсTaнoBJIеIroМy
згi.цнoз зaTBеp.цx(ениМи
Haвчaльний пpoцес з.цiйснrоrTЬся
ПopяДкy oсвiтньo-квaлiфiкaцiйнoro ХapaкTеpисTикoЮ, oовiтньo-пpoфесiйнoro
Пpo|paМoЮ,

нaBчaJIЬниМи

пЛaнaМи,

BиМoГaМи

нopМaTиBI{иx

Ta

нaBч€ L ЛЬнo-

МеTo.цичниx
.цoкyМентiв.

Гoлo всt екc nеpmнo.i кoмici|i, np o ф ecop
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4 opгaнiзaцiйне Ta IIaBчaЛЬнo-}tеToДиЧне зaбезпечення IIaBЧaЛЬнo.
BихoBIloгo пpoцесy
Haвчaльнo-виxoвний Пpoцес нa кaфедpi ПеpeкЛaдy здiйснIo€ T Ься згiднo
''Пpo виЩУ oсвiтy'', ''Пpo нayкoBy i нayкoвoЗaкoнiв Укpaiни ''Пpo oсвiтy'',
зaбезпечення якoстi oсвiтньoi
теxнi.rнy дiяльнiсть'' y paмкax ЗaГaЛЬнoi <<CисTеМи
.цiяльнoстi тa якoстi вищoi oсвiти (внyтpiruня сисTeмa зaбезПеченнЯ якoстi) в

yнiвеpситетiiменi Миxaйлaoстpoгpa.цськoгo)
нaцioнaлЬнoМy
КpемeнuyцЬкoМy
Ha кaфедpi Bе.цеTЬся дoкyмeнтaцiя щoДo ПлaIIyBaння нaBч€LлЬнoгo
BикЛaДaЧiвтa opгaнiзaцifнaвчaлЬнoгoПpoцесy.
нaBaHTaxtеIIHя
Haвчaльний Пpoцес пiДгoтoвки мaгiстpiв Мaс нzLЛе)кне МeTo.цичне
нaявнiсть:oКХ,
зaсвi.цчилa
зaбезпечення.Йoгo пеpевipкa нa кaфедpi ПеpекЛa,цy
oПП, I{aBЧ€ ш ЬнoГo пЛaнy' poбouиx HaBЧ€ ш ЬниХ ПpoГpaМ .цисциплiнцикЛy

пiДгoтoвки мaгiстpa (100 o/o),ллaнiв лaбopaтopниx Ta пpaкTиЧниx зaIIяTЬ(l00 %),
МеTo.цичниxBк€ t зlBок Дo МaГlсTеpськoi poбoти (100 %), кoнтpoЛЬ}Iиx ЗaBдaнь .цJIЯ

пеpевipки зHaHЬ стyдентiв (100 %)' ЗaB.цaнЬ.цJIясaМoстiйнoi poбoти стy.Центiв
(100 %), ПpoГpaМ ПpaкTик' кpитеpiТв oцiнrовaння знaнЬ тa вмiнь стyдентiв;Ha
кaфедpi ГoTyIoTься i випyскaloTЬся IIaBч€ l ЛЬнi пoсiбники, кoнсПекTи лекцiй,
мaтеpiaлiв
МеToДиЧнi poзpoбки i вкaзiвки, сTBopенo фoнд нaBЧ.LJIЬнo.MeTo.цичниx
B еЛекTpoннoМy виглядi, щo .цoЗBoЛЯeзaбезпечити всi BИДИ теopетиннoi i
ПpaкTичнoТпiДгoтoBки стy.Центiв.
нaBЧ€ l лЬнo-MеTo.цичнoГo зaбезпечення
мaтеpiaлiв
Bивчення
щoДo
пiдгoтoвки мaгiстpiв ДoЗBoЛяr сTBеpдх(yBa|И) щo BикJIa.цaння .цисциплiн
здiйснroeTЬся нa oснoвi сylaснoТ МеTo.цики,щo зaбезПеЧyr oTpиМaIIня сTy.цrIITaМи
t{е ЛиЦIе якiснoi oсвiти, asтeЙ сyчaсниx, opiентoBallиx Ha ПoTpеби сьoгo.ценнЯ
знaHЬ' якi е пiдцpyнтяМ кoнкyprl{ToсПpoМoxtнoстi мaйбyтнix фaxiвцiв нa pинкy
пpaцi Ta зpoсTal{ня ПoПиTy IIa спецiaлiстiв тaкoгo piвня.
oцiнкa якoстi пiдгoтовки фaxiвцiв ПpoBo.циTься Зa piзними фopмaми
кoнTpoЛЮ ЗHaIIЬ,зoкpеMa' нa пi.цстaвi пoтoчнoГo кoнTpoЛIo зHaIIЬ сTy.центiв пiд
чaс ПpaкTичниx Ta лaбopaтopних Зaн,ITЬ' Мo.цyЛЬниx кoнтpoлiв, сеМrсTpoBих
кoнтpoлiв (зaлiкiв тa iспитiв) тa кoнщoлiB з€ L ЛишкoBиx ЗнaнЬ.
Зaкpiплення TеoprTичниx ЗнaнЬ i oтpимaння cTy.цеIITaМи ПpaкTичI{иx
нaBичoк poбoти з.цiйснroеться пi.ц чac ПpoBе.ценнЯПpaкTичIIиx Ta лaбopaтopниx
ЗaняTЬ y I{aBч€ ш Ьниx ay.Цитopiяx кaфедpи, мaтеpiaльнa i теxнiчнa бaзa якиx
пoстiйнo B.цocкoн€ ш IoсTЬся. Cтyденти i виклa,цaчi кaфедpи МaIoTь .цoсTyп Дo
меpежi Intеrnеt Ta еЛекTpoннoi бiблioтеки кaфедpи тa yнiвеpсиTеTy.
Лaбopaтopii тa спецiaлiзовaнi кaбiнети кaфедpи мiстять yсе неoбxi.цне
oблa,цнaння Ta мaтеpiaли ДЛя opгaнiзaцii IIaBчЕLЛЬнo-BиxoBнoГoПpoцeсy Ta

сaмoстiйноi poбoти стyдентiв.
Пpaктиvнa

пiдгoтoвкa

згiднo

з

нaBч€ I JIьI{иM I]ЛaнoМ зaбезпеченa

Bиpoбничot
вi.цпoвi.цними ПpoГpaМaМи' МеTo.цичниМи poзpoбкaми 3
(пеpеклaдaцькoi) i пеДaгoгiчнoi (aсистентськoi) ПpaкTик. Для Пpoxo.ц)I(rннЯ
ПpaкTик yнiвеpсиTеToMyклaденi .цoГoвopиз пiдпpиrМсTBaМи й opгaнiзaцiями
Голoв ш екcnеpmнoi кoлtici|i,npo феcop
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TI

мiстa Кpемениyкa Ta Пoлтaвськoi oблaстi. Бaзaми Пpoxoджrння ПpaкTики
сTy.цеIITaMи
спецiaльнoстi 8.02030з04 кПepеклaд> Зa yГo.цaМимiж КpHУ Ta
пiдпpисмсTBaМи мiстa r: ПAT кКpеменuyцький кoлiсний зaBo.ц)' xК

кAвтoКpAЗ>),
ПAT <Кproкiвськийвaгoнoбy.цiвний
зaвo.ц)'ПAT <<Кpемeн'ryЦький

сT€ t ЛеЛиBapниil,зaBo.ц). Cтyденти Мa}oTЬ мoжливiсть пpoйти ПpaкTикy y вiддiлi

мiжнapoдних зв'язкiв Ta зв'язкiв з ГpoМaдськiстю Кpемен.ryцЬкoГo
нaцioнaлЬнoгo yнiвеpсиTеTy
iменi
Mиxaйлa
oстpoгpa.цськoгo'
КП <Кpеменнyцький ценTp мiхснapoдниx зв'язкiв Ta екoнoмiчнoГo poЗBиTкy
мiстa <Кpеменuyк Iнвест>>, ПAT
<,{жей Ti Iнтepнеrпнл УкpaТнa>,
ToB <Бiлaнiвський гipнинo-збaгauyвaльниЙ кoмбiнaт>.
Бaзoro пе.цaгoгiчнoТпpaкTикa е кaфедpa ПеpeкЛaдyКpFIУ, Щo .цoЗBoЛЯс
сTy.цеIrTaм-мaгiстpaм.цетaльнirпе oзнaйoмиTИcЯ з сисTеМoIo теopети.rнoi Ta
пpaкTичнoi пiДгoтoвки ПеpекЛa.цaчiвв yнiвеpситетi тa спpoбyвaти себе в pолi
BикЛa.цaчa
ПеpекЛa.цy
BищoГo IIaBЧ€ t ЛЬнoГo
зaкЛa.цy.
Експеpтaми пеpевipенa нaявнiсть дoкyментaцiТ щo,цo opгaнiзaцii Ta
пpaкTик.
ПpoBе.ценняПpaкTик, ПpoГpaМ,щo.ценникiвi звiтiв Пpo Пpoxo.цxtе}Iня
Aнaлiз МеToДичнoгoзaбеЗПеЧенняПpaкTик, нaяBниx бaз пpaктик свiДчaTЬIIpo
Дoстaтнiй piвень opгaнiзaцii, спpямoвaний нa фopмyBaнняy сTy.центiвзнaнь тa
нaBичoк для мaйбyтньoТпpoфесiйнoi дiяльнoстi.
Кaфедpa пoстiйнo poЗшиpЮr Ta oI{oBЛIoс фo'д

нaBч€ U IЬнoi лiтеpaтypи,

Пеpш зa Bсе Зa paХyнoк пiдpyчникiв тa пoсiбникiв, якi yклaдeнi виклaДaЧaNIИ
кaфедpи ПеpекЛaДyтa кaфедp, якi зaлy.rенi Дo Пpoгpaми пi,цгoToBкимaгiстpiв з

ПеpекЛa.цy.Зoкpемa, Мo)кнa ЗaзнaчиTи тaкi нoB1 Bи.цaння:
Мiзiн К. I. Dеutsсh als zweite Frеmdspraсhе fiir Magistеr.Studеntеn

(Faсhriсhtung ,,lJbеrsеtzеn&Do1mеtsсhеn..)
ПП II{еpбaTиx
o.B., 2014._ 148с.

Кpеменнyк:

BиДaвець

Пoясoк T. Б., Зaгipняк M. B. MеДiaпедaгoгiкa: нaBЧ.пoсiбник. _ Хapкiв :
Maдpид, 20]15._ 2З2 c.
Ciзoвa К. Л. Мaйстеpнiсть нayкoBцЯ:мoвний aсПекT.- КpемeнЧyк : КpHУ,
2014.- 128 c.
lШишrкoA.B. Кoмпетентнiсний пiдxiд Дo IIaBчaI{няпеpеклa.цyз iнoземнoi
Мoнoгpaфiя._
МoBи B екoнoМiчнихBHЗ. Aктyaльнi пpoблеми ПеpекЛa,цoЗнaBсTBa:
!нiпpoпеTpoBсЬк:[нiпpoпеTpoBсЬкийyнiвеpсиTeTiменi AльфpедaHoбеля,2014,

_ 1 6 0с . _ С . 1 4 7 _ | 5 6

Лaпoнoгoвa H.A., Apxипoвин T.H., Чpдiлелi T. B. Aнглiйськa ПЛЮс
(ЕnglishPlus) : Пoсiбник ДЛя стyдентiв BищиХ зaклa,цiв oсвiти (фiлoлoгi.lнi
_ Кpеменvyк:Bид. ПП II{еpбaтих
спецiaльнoстi тa спецiaльнiсть <<Пеpеклaд>>).
O. 8., 2014.- 268c.
Кoмiсiя М€ ш a мoжливiсть oзнaйoМиTисяЗ еЛекTpoнниМpесypсoМ кaфедpи,
який мiстить l{aBЧ€ t Пьнo-метoди.rнiмaтеpiaли з yсix .цисциплiн. Метo.цичне
нa сaйтi кaфедpиy дoсTaTнЬoМy
пpoцесy Пpе.цсTaBЛене
зaбезпеченн,IIIaBЧaJIЬнoГo
oбсязi, сTy.цеIITиМaIoTЬдocTyП .цo нaBч€ L лЬнo-МеTo.циЧниxpoзpoбoк. Електpoннa

кaфедpaльнaбiблioTекaнapaхоByeбiльtпе1600пoзицiй.

Голoва екcnеpmнo.iкoлticii, npoфеcop
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Кaфедpa;rьнa бiблioтекa ПoПoBнIоrTься нayкoBo.MeTo.циЧнoю лiтepaтypolo
oстaннix poкiв BkIДaНъIЯ,
пrpш Зa Bсl' зa paХyнoк нayкoвих збipoк пpoвi.цниx
Bищиx IIaBч€ L [Ьниx зaкЛaдiв Укpaiни' Зoкpемa, HayкoBиx Biсникiв Xapкiвськoгo
нaцioнa.гrЬHoГo yнiвеpсиTеTy iм. B.H. Кapaзiнa, КиiвськoГo нaцioнaлЬнoГo
yнiвеpситетy
iменi
TTTg3чg1111g,КipoвoгpaДсЬкoГo
Tapaca
.цеpжaBнoГo
педaгoгi.rнoгo yнiвеpсиTеTy iменi Boлoдимиpa
Bиннинeнкa,
Киiвськогo
нaцioнaлЬнoГo лiнгвiстичнoГo yнiвеpсиTеTy. Кiлькiсть нaBчulJIЬниxпoсiбникiв, якi
нaявнi Ha кaфeдpi Ta BикopиcToByIoTЬся У нaBЧЕtЛьнoМy пpoцесi, вiдпoвiдaс
BиМoГaМ_ 1 пoсiбник нa 3 стyдентiв.
Bиснoвoк:
Cтaн нaBЧ€ ш Iьнo.МеToДичнoГo i opгaнiзaцiйнoгo зaбезпеченнЯ l{aвч€ r ЛЬнoГo
Пpoцеcy нa кaфедpi B цiлoмy вi.цпoвiДaе BиМoГaМ нopМaTиBниx дoкyментiв.
Piвень МеTo.циЧнoГo зaбезпечення r сyчacHиМ Ta вi.цпoвi.цaе пoщебaм
нaBчaIIЬнoгo Пpoцесy. Пpaктиuнi Ta лaбopaтopнi ЗaHЯTTЯ, виpoбнинa й
aсисTенTсЬкaПpaкTики зaбезпечeнi пpoГpaМaМи 14 МеTo.цичниМи вкaзiвкaми.

Haвчaльнo-МеToДичниЙ
бiблioтечний фoнД oI{oBЛIоrTЬся
Зa paХyнoк МaTеpiaлiв,
якi ствopенi BикЛa.цaЧaMикaфедpи Ta yнiвеpсиTеTy. Пpoте ЧЛенaМ кaфедpи
пoтpiбнo зoсеpе.циTи yBaгy нa пiдгoтoвкy Bлaсниx HaBчЕшьнo-МеTo.цичниХ
пoсiбникiв сaме з aнглiйсЬкo-yкpaiнськoгoтa yкpaТнсЬкo.aнГЛiйськoгo
нaпpямiв,
_
a.цжеaнглiйськa МoBa oснoBIIa iнoземнa МoBa пiДгoтoвки мaгiстpiв y гaлyзi
знaHЬ 0203 <Гyмaнiтapнi нayки> зi спeцiaльнoстi 8.02030304 <Пеpеклaд>У
КpeменuyцЬкoМyнaцioнaлЬнoМyyнiвеpситетi iменi Mиxaйлa oстpoгpa.цсЬкoГo.
5 Кaдpoве зaбезпечrння нaBчaЛЬнo.BихoBнoгo Пpoцeсy

Пiдгoтoвкa мaгiстpiв У гaлyзi знaнЬ 020з <Гyмaнiтapнi нayки) зi
спецiaльнoстi 8.02030304 <<Пеpеклaд>>y
Кpемен.ryцЬкoМy нaЦ1oнaПЬнoМv
yнiвеpситетi iмeнi Mихaйлa oстpoгpa.цськoгoПoкЛaДенaнa кaфе.цpyПrpекЛa.цy.
Кaфедpa BxoДиTь .цo скЛa.цy фaкyльTеTy ПpaBa' ГyМaнiтapних i сoцiaльниx

нayк Ta r ПpoBiдним нaBЧ€ ш ЬниМ' нayкoBo-.цoслiДнимпiдpoздiлoм yнiвеpсиTeTy
}IaBЧ€ l JIЬI{o.BиxoBI{oi
i нayкoвo.дoслiднoiдiяльнoстi тa пi.цгoтoBки
ДЛяПpoBе.ценнЯ
y
гaлyзi
гyмaнiтapниХ нayк. Кaфедpa зaбезпеvyепiдгoToBкy фaхiвцiв зi
фaxiвцiв
спецiaльнoстi 8.02030304 <Пеpеклa.ц>
мaгiсTеpсЬкoГopiвня вищoi oсвiти й зa
cTyПеняМивищoi oсвiти <<бaкaлaвp)
Ta <<спецiaлiст>.
Кaфедpa Mar дoстaтнiй якiсний пpoфесopсЬкo.Bиклa.цaцький
скЛa.ц ДЛЯ

пiдгoтoвкимaгiстpiвзi спецiальностi8.02030304
<ПеpекЛa.ц)'
a сaМe:2 дoктopи
фiлoлoгiuниxнayк' пpoфесopи(сyмiсники), 2 кaн.ци.цaTи
фiлoлoгi.rнихнayк,

ДOцеIITи' 1 кaнДи.цaTПеДaГoгiчних нayк' .цoценT, 1 кaндидaт фiлoлoгiчниx нayк'
cтapтлиiт' BикЛaДaч, 4 cтapшиx BикЛa.цaчi й l виклa.цaн, якi B.ц€lJIo Пoе.цнyIоTЬ

.цoсвiДПpaкTичHoi,педaгoгiчнoi Ta нayкoвoi poбoти.

Зaвiдyвauем кaфедpи ПеpекЛaДyз 201З Дo 201,6 poкy бy" ДoкTop
фiлoлoгi.lниxнayк, пpoфесopМiзiн КoстянтинIвaнoви.r,пiд кеplBIIицTBoМ якoГo

Гoло ва екc nеpmнoi кoмicil, np o фecop
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oyЛa Bl.цкpиTa МaГlсTpaTypa
кaфедpi ПepекЛaДy Ta oTpиМaнa лiцензiя
Л1ценз1я нa
уpa нa кaQеДpl
ПpoBеДення .ц1ялЬ}IoсT1 З нa.цal{ня oсвiтньoi ПoсЛyГy сфepi вищoТ oсвiти З

пi.цгoтoвкифaxiвцiв oсвiтньo-квaлiфiкaцiйнoгopiвня <Мaгiстp>зi спецiarrьнoстi
8.02030304 <<Пеpеклaд>>.
З Bеpесня 2016 пpoфесop Miзiн К.I. e зaвiдyвaнем
кaфедpи iнoземнoi фiлoлoгii i метoдики HaBчaння ,{еpжaвнoгo BищoГo
IIaBч€ ш ЬнoГo Зaклa.цy ''Пepеяслaв.Хмельницький деpжaвний педaгoгivний
yнiвеpситет iменi Гpигopiя Cкoвopoди'' i пpaцIoснa кaфедpi ПеpекЛaДyКpHУ нa
пoсa.цiпpoфесopaзa сyMiсництвoм. З веpесня 2016 poкy oбoв'язки зaвiдyвa.ra
кaфедpи BикoIIyB€ L IIaДoценT Чpлiлелi Tетянa Baсилiвнa, a З 3 сiчня 20|7 PoкУ,
вi.цпoвi.цнoДo нaкaзy pекTopa КpHУ, нa yмoBax ПoгoДиннoi oплaти кaфедpy
oчoЛЮr ДoкTop фiлoлoгi.rниx нayк' пpoфесop Безyглa Лiлiя Poстислaвiвнa,
пpoфесopкaфедpи нiмeцькoi фiлoлoгiТтa пеpеюшaДУ
ХapкiвськoГo нaцioнaлЬнoГo
yнiвеpситетyiм. B. H. Кapaзiнa.
Безyглa Лiлiя PoстислaвiвнaзaкiнчилaХapкiвський Деp)кaBI{ий
yнiвеpсиTеT
iменi o. М. Гopькoгo y 1981 poцi зaспецia.гrьнiстro<<HiмецькaМoBa
Ta
_
лiтеpaтypa>>,
квaлiфiкaцiя <<ФiлoлoГ'
BикJIa.цaчнiмецькoi мoви, пеpекЛa.цaч);
Хapкiвський деpжaвниЙ yнiвеpсиTеTy 1992 poцi зa спецiaльнiстlo <<Aнглiйськa
МoBa тa лiтеpaтypa), квaлiфiкaцiя - <Фiлoлoг, BикЛa.цaЧaнглiйськoi мoви i
лiтеpaтypи>.Hayкoвий стyпiнь _ДoкTopфiлoлoгi.rниxнayк (I0.02.04 _ геpмaнськi
МoBи, ДД J\! 007847). Bчене ЗBaIIня- пpoфесop кaфедpи нiмецькoi фiлoлoгii тa
ПеpекЛa.цy'aTесTaT l2ПP JYs006954.Пpoфесop Безyглa Л. P. с aBTopoM 6-ти
HayкoBиХ мoнoгpaфiй, 75-ти нayкoBиx стaтей, Tез 49-x кoнфеpенцiй, 5-ти
нaBЧЕL[Ьних
пoсiбникiв, 3-x нaвчaлЬниxпiдpy.lникiв з гpифом MoH. Л.P. Безyглa
Мar.цaBнii плiднi ЗB'язки iз кaфедpoю ПеpекJIaдyКpHУ:булa Гoлoвolo деpжaвнoi
екЗa]\,Irнaцiйнoi
комiсii, кеpyBaJIaДипЛoМнимиpoбoTaNIИспецia.пiстiв,виклaДaJIa
лекцiйнi Дисциплiни зa сyмiсницTвoМ' кеpyBaЛa.цисеpTaцiйним.цoслi.цженн,lМ
сTapшoГo BикЛa.цaЧa кaфедpи Apтеменкo Ю.o. (якa yспirшнo ЗaXИcTИIIa
ДисеpTaцiroтa oTpиМ€ L Пaнayкoвий стyпiнь кaн.ци.цaTa
фiлoлогiчниx нayк у 2015
poЦi) i нapaзi с нayкoBиМ кеpiвникoм спiвpoбiтникa кaфедpи, aспipaнтки
ХapкiвськoГo .цеpжaвIroгo
yнiвеpсиTеTyiм. B.H. Кapaзiнa Пoнoмapенкo o.o.
Кеpiвникoм ПpoекTIIoiгpyпи (гapaнтoм oсвiтньoi ПpoГpaМи) пiдгoтoвки
мaгiстpiв зi спецiaльнoстi8.02030304кПepекЛa,ц)с кaнДиДaтфiлoлoгiчнихнayк'
Bищa, зaкiнчилa Хapкiвський деpжaвний
.цoценT T. B. Чpлiлелi. oсвiтa
yнiвеpситетiменi o. M. Гopькoгo y 1981p. зa спецiaльнiстro<AнглiйсЬкaМoBaTa
лiтеpaтypu. Квaлiфiкaцiя _ фiлoлoг, BикJIaДaчaнглiйськoТ мoви, Пеpекjla.цaЧ.
Hayкoвий стyпiнь _ кaн.ци.цaтфiлoлoгiчниx нayк (10.02.04 _ гepМaнськi мoви,
ДК J\Ъ025174). B.rене зBaIIня_ .цoцеIITкaфедpи теopii Ta ПpaкTики пеpекЛaдy'
02 ДЦJ\Ъ012931.
Кaндидaт фiлолoгiuниx нayк' .цoцеHTЧpлiлелi T. B. зaxисTиJIa .цисеpTaцiro

нa TеМy кCтpyктypa, сeМaнTикai пpaгмaтикa.цiлoвoгoдiaлoгiчнoгo дискypсy (нa
мaтеpiaлi сyнaснoi aнглiйськoi мoви)> У ХapкiвськoМy нaцioнaлЬнoМy
yнiвеpситетi iменi B. Кapaзiнa. {oцент Чpлiлелi Т. B. r спiвaвтopoм oДHoгo
нaBчaIIЬнoгoпoсiбникa тa 53 нayкoBиx Пpaць. У 2007 poцi нaгopo.цх(eнa
ЗнaкoМ
Гoлo ва екcnеpmнoi кoмic ii, np o ф ecop
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<Biдмiнник oсвiти УкpaТни>.
Пiдгoтoвкy мaгiсщiв зaбезпеЧyIоTЬl0 виклa.цaчiвз 3 кaфeдp фaкyльтетy
ПpaBa' гyмaнiтapниx i сoцiaльниx нayк' З ниX: 4 _ Дoктopи нayк, пpoфесopи
(40%),3 _ кaндиДuгИнayк, ДoценTи(з0%)' 1 _ кaн.ци.цaT
нayк' стapший BикЛaДaч
l
стapший
виклa.цal
(|0%)
i 1 BикЛaДaЧ(I0%). Усi BикJIa.цaЧi мaють
00%),
вiдпoвiднy бaзoвy oсвiтy.
Aнaлiз
пpoфесopсЬкo-BикЛaДaцЬкoГo скЛaДy
випyскoвoТ
TA
зaбезпе.ryBЕulьниХ кaфедp, здiйснений ексПеpTнoIо кoмiсierо' Пoк€ l зaB' щo
yнiвеpситет зaбезпeнyе чиннi нopмaтивнi пoк€ l зники пiдготoвки мaгiсщiв зi
спецiaльнoстi8.02030304<<Пеpеклaд)'
зoкpеМa:

_ ЧaсTкa HayкoBo-педaгoгiuниx пpaцiвникiв з HayкoBиМи сTyПенЯМи Ta
BЧениМи зBaннЯМи, якi зaбезпечyloTь BикЛaДaння лекцiйниx ГoДин сoцia.гrьнo.
гyмaнiтapнoГo циKIIy дисциплiн нaBчЕшЬнoгo ПЛaнy спецiaльнoстi, сTaнoBиTЬ
|00% (пpoти 95Yo зa нopмoю), B Tolvty числi нa пoстiйнtй oснoвi _ l00o/o (зa
HopМoЮ 50%);
ЧaсTкa нayкoBo.пeдaгoгiиниx пpaцiвникiв З нayкoBиМи сTyПеHяMи Ta
BчениМи зBaI{нЯМи, якi зaбезпечyloTЬ BиклaДaння лекцiйниx Гo.цин фaxoвих
Дисциплit{ IIaBчzLЛЬнoГoПЛalry спецiaльнoстi, cTaнoBиTЬ loo% (пpoти 95Yo зa
нopмoro), B ToМy числi нa пoстiйнiй oснoвi - 7З, 5o/o(зa нopМoЮ 5ooА), з ниx
дoктopiв Hayк aбo пpoфесopiв 42,6у0 (зa нopмolo 40%).
Bиклaдaчi мaють pi.rне I{aBaнTaже}IHя'щo не ПеpеBиII{yr 600 ГoД. Ta
BикЛa.цaЮTЬ
не бiльrше5 дисциплiH, Щo зaбезпечyr .цoсTaTнiйpiвенЬ BикЛa.цaннЯ.
ПеpепiдгoToBкa' пiдвищення квaлiфiкaцii, сTa)кyBaI{ня BикJIa.цaцЬкoГo

скЛaДyПpoBo.циTЬся
y вiдпoвiднoстi з гpaфiкoм y пpoвiдниХ Bищиx нaBч€ ш ЬниХ
зaкЛaДax Укpaiни. Усi BиклaДaЧi кaфедpи ПеpекЛaДy пpoйtшли пiдвищення
квaлiфiкaцii, щo пi.цтвеp.Щ{tенo
вiдпoвiдниМи .цoкyМенTaMиДеprl(aBнoгoзpaзкa
(свiдoцтвoМ'.циПЛoМoМ'
сеpтифiкaтaми).

З MoМeЕITy сTBopення кaфeдpи ЗyсиЛЛя виклaдa.riв зoсеpеджeнi B
oсIIoBнoМy нa сTaIIoвленнi Ta y.цocкoнaленнi I{aBч€ L ЛЬнoГoПpoцесy. Haпpaцьoвaнi
нa кaфедpi мaтеpiaли щoДo opгaнiзaцii нaвvaJIЬIIoГoПpoцесy BикopисToByIoTьсЯ
Пpи poЗpoбцi нopмaTиBHиx .цoкyМенTiвyнiвеpсиTeтy.

Bиснoвoк:
Кaдpoве зaбезпечеHHЯ нaBч€ ш ЬнoГo Пpoцесy B цiлoмy Мoжнa BИЗLтaTИ
TaкиM' щo Bl.цЦoBlДaеДrp)кaBIIиМBиМoГaМ щo.цo aкpедиTaцii пiдгoтoBки фaxiвцiв
oсвiтньo-квaлiфiкaцiйнoгo piвня <мaгiсщ> зi спeцiaльнoстi 8.02030304

<Пеpеклaд>.
Haведенi дaнi iлrосTpyloTЬсПpoМo)кнiстьКpемeнuyцькoГo нaцioнaлЬнoгo

yнiвеpситетyiменi Миxaйлa oстpoгpa.цсЬкoГo
(кaфедpиПepекЛaДy)
зaбезпeЧИТИ

pеaлiзaцiЮ ПpoГpaми пiдгoToBки ПеpекJla.цaчiвнa piвнi BиМoГ щoДo yМoB I{a.цaння
oсвiтнix ПoсЛyг y сфеpi вищoТ oсвiти. Пpoте, чЛени aкpеДиTaцiйнoi кoмiсii
зaзнaчaloTЬ' щo кaфедpi слiд пepеГЛяIIyTи пoлiтикy пi.цвищення квaлiфiкaцii,

aД)ке бiльшriсть членiв

кaфедpи пpoйtшли пiдвищення

Гoл oва екc nеpmнoi кo,+ticii, np oф ecop
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piднoмy BFIЗ. Жoдний з членiв кaфедpине бyв нaПpaBЛений.цoпpoвiдниx виruiв
УкpaiЪи З пеpекЛa.цoзнaBсTBa, a caNIe.цo Bищиx нaBчЕLJIЬIIиxзaклa.цiв мiст Киевa,

Хapкoвa, Львoвa. Згiднo ПеpсПекTиBIIoгo
пЛaнy пiдвищeння квaгriфiкaцiiчленiв
BиПyскoBoiкaфeдpиЗнoBy нaзвaнi виrпi, нaПpикЛaД,м. ПoлтaBи' .цеспецia.lrьнiсть
<Пеpеклaд>нiкoли нe бyлa пpiopитеTlloЮ.
Кaфедpi ПеpекЛa.цуTa кеpiвництвy yнiвеpсиTеTy слiд звеpнyTи yBaгy нa
ПеpсПекTивнийПлaн пiДвищенняквa'гriфiкaцiiчленiв кaфедpи,НaДaTИмoжливiсть
BикЛaДaчaмкaфедpи пiдвищyBaTи квaлiфiкaцiЮ,y ToМy числi чеpeз aспipaнтypy
Ta .цoкTopal{Typy'
y пpoвiдних yкpaiнсЬкиx i зaкop.ЦoнниxнayкoBиx Ta нayкoBo.
HaBч€ L [Ьниx УсTaIIoBaх.

6 Maтеpiaльнo.технiчне зaбезпеченняHaBЧaЛЬнoгoПpoцrсy
Мaтеpiaльнo.теxнiчнa бaзa КpHУ
.цoзBoЛяr пoвнiстtо зaбезпечити
нaвчaльний Пpoцес Пpи двoзмiннoмy pежимi poбoти. Зa ним зaкpiпленo 18
oб'ектiв. Haвчaльний пpoцес з.цiйснrоeТЬся
в y.rбoвиХ кopПyсax. ЗaгалЬнaПЛoщa
пpимiщень Ta cпopy.ц
90546,з М", ItaвЧ€ l ЛЬнa Ta нaBч€ ш ьнo-дoпoмiжнa
463З|,4м". Poзмiщення i poзмipи земелЬниxдiлянoк,пеpелiк i плoщi пpимiщень
yнiвеpсиTеTyПoBнiстroвiдпoвiдaloTЬчинним сaнiтapним i бyдiвельниМнopмaМ.
Haвчaльний Пpoцес здiйснюeTЬся B 14 IIaBЧ€ t ЛЬниxкopПyсaх. floсклaдy
yнiвеpсиTеTyBxoДять3 бiблioтеки з 3 чит€ ш IЬIIиMизаJIaМи;еЛекTpol{нa
бiблioTекa'
2 aктoвi ЗaЛИ,зa.пзaсiДaнь.
КpHУ зaбезпечений BЛaсHиМиoб'ектaми сoцiaльнoi iнфpaсTpyкTypи.B
yнiвеpситетiдo ПoсЛyГстyдентiв3 rypтoжИTКИ'2iдaльнi.4бyфети,3 медпyнкTи,
сToМaToЛoгiчнийкaбiнет, Мaсaжний кaбiнет.УнiвеpсиTеTМar BJIaснyсПopTиBнooз.цopoBЧyбaзу: 4 сПopTиB}Iiзaли, BoДнoсПopтивний кoMПЛекс' сПopTивний
кoМПЛrкс <Полiтеxнiк> З кpиTиМ Мaнеx{еМ i фyтбoльнo-легкoaTЛеTичниМ
стaДioнoм з тpибyнavlИ) cIIopTиBI{iмaй.цaнЧИКИ)BrслyBЕLIIЬнy Ta сПopTиBI{ooЗДopoBчубaзи нa беpезip. !нiпpo.
УнiвеpсиTrT Мar 3 rypтolкиTки нa 790 мiсць, 2 iдaльнi"4 бyфети,2 aктoвi
зa.[и' зaл зaсiдaнЬ нa 80 мiсць, сПopTивниiакoМПЛекс,Щo BклIoчaе стa.цioнз
фyтбoльниМПoЛем poзмipом l10x70 м i тpибyнaМи нa 11350 мiсць, кpитиЙ
Мaне)кПЛoщеЮ1800 кB. М' 4 спopтивнi зaли ПЛoщеto 3856,5 кв. М' 8 кpитиx
гopoДoшниxмaй.цaнчикiвплoщеro1200кв. М, ЗaПaснефyтбoлЬнеПoЛе90x45 м.

{oсклaдy сПopTиBl{o-oзДopoвчoi бaзи Taкo)к Bxo.цяTЬ:BесЛyBЕLЛьнaбaзa нaбеpезi
!нiпpa; BoДIIoсПopтивний кoМПЛекс зaг€ U IЬHoIo ПЛoщеlo 1465,4 кB. М з кpиTиM
бaсейнoм. Зaгaльнa ПЛoщa пpимiщень ДЛЯ ПpoBе.цення l{aBчutЛЬниxзa}IяTЬ з
фiзи.rнoгo BиxoBaння (спopтивнi ЗaЛИ, кpитиЙ Мaне)к CК <Пoлiтeхнiк>) скЛaдar
5656'5 кB. М. Зaбезпеченiсть ПЛoщеЮ лiцензiйнoгo кotITинГеI{Ty: нa o.цнoГo
сTy,цеIITaПpиПaДaс 0,9 кв. М, Щo вiдпoвiдaе.{еpжaвним бyлiBеЛЬHиM }IopмaМ.
Усi ПyЕIкTи КoлективнoГo /цoгoBopy мilк aдмiнiстpaцiero Ta Tpy.цoBиМ
кoЛекTиBoМ Кpемен.ryцькoГo нaцioнa.пЬнoГo yнiвеpсиTеTy iменi Миxaiтлa
oстpoгpaдсЬкoГo BикoнyЮTься B IIoBHoМy oбсязi. Пoстiйнo ПoкpaщyloTЬсЯ yМoBи
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poбoTи i нaвчaння Ha кaфедpax i в }IaBчzшЬниx ayдитopiяx yнiвеpсиTеTy зa
paХyнoк ПлaнoBoГo пpoBе.ценнЯ ПoToЧних i кaпiтaльниx pемoнтiв, пpидбaння
теxнiки, BиГoToBЛeннямеблiв Toщo.
Bикoнaнo кaпiтaльнi pемoнти фoйr yнiвеpсиTеTy, декiлькox лекцiйних
ay.Цитopiй, a Taкo)к oнoBЛеI{o кoмП'Ioтepний Пapк фaкyльтетy екoнoмiки i
yпpaвлiннЯ' pекoHсTpyIoеTЬсяпoдвip'я пеptшоГoкopПyсy yнiвеpсиTетy.

Фaxoвy пiдгoтoвкyспецiа.пiстiв
зi спецiaльнoстi8.02030304кПеpекЛa.ц)

Bикoнyс BиПyскoBa кaфедpa ПеpекЛaДу,ЯКa poзмiщyсTЬсЯ B сЬoМoМy кopпyсi
yнiвеpсиTеTy. Haвчaльно.лaбоpaтopнa бaзa кaфедpи кПеpекJla.цy) BкЛIoЧar:

- 2 cлeЦiaлiзoвaниx
кaбiнети(ayл.741,0,7412);

- 2 спецiarriзoвaниx
лaбopaтopii(ayд.74I8,7ЗI9);
2 лекцiйнi ayлитopii (uyд. 7З04 _ 30 Пoсa.цкoBиxмiсць, aУД.7409 _
26 лocaдкoBихмiсць);
Bиклa.цaцькa,
кiм. 74|5;
- кaбiнетзaвiдyвa.raкaфе.цpи,
кiмн.7416.
ХapaктеpkllTИKa кtлькiсниx
скЛaДaс:

пoкaзникiв плoщi кaфедparrЬниx пpимiщень

- спецiaлiзoвaниx
кaбiнетiв- 26,|.,;

- спецiaлiзoвaниxлaбopaтopiй- 75,8м2;
- лекцiйtтИ.xaУД|4тopiй
_93,7 м2;

- кaбiнетyзaвiдyЮЧoгo
кaфедpи,кiмн._ I5,2м.;

- Bиклa.цaцЬкa,
кiмн. - 24,4 м";
Зaгaльнa ПЛoщa кaфедpи нapaхoвyе 2З5,2 м,. Ay.Цитopii Пpизнaченi для
BикoнaнHя poбiт, пеpедбavrниx нaBч€ L [ЬниМ ПpoцесoМ' a Taкo}{ з.цiйснення
ДoслiДницЬкиХфpaгментiвмaгiстеpськиx poбiт.
Для пiдгoтoвки стyдентiв спецiaльнoстi 8.02030304 <Пеpеклaд>
BикopисToByIoTЬнaBч€ l JIЬI{iпpимiщенHя кopпyсy yнiвepситетy J\гэ7.Ha iнrпиx
кaфедpax, Щo зaбезпечytoTЬ нaвчaльний Пpoцес, е B IIaяBнoсTi неoбxiднi
нaBч€ ш Ьнi кaбiнети 14 ayдитopii, oблa.цнaнiвiдпoвi.цHo.цo BиМoГ нaBчaJIьнoГo
ПЛaнy i пpoгpaм нaBч€ L [Ьниx Дисциплiн. Кaфедpa BикopисToByr тaкi нaвчaльнi
ayдитopii iнlпиx кaфедp:
- кaбiнетсyспiльнo-пoлiтичt{их
нayк; aУд. 1 5t4;60 м2;
- кoМП'IoTеpHaлaбopaтopiя;aуд.7 407; 48,2 м2.
Maтеpiarrьнo.теxнiчне зaбезпеченн,I випyскoвoi кaфедpи ПеpекЛaДy
.цoзBoЛяспoвнiстro зaбезпечиTи IIaBчa:тьнийПpoцес пi.цгoтoвки фaxiвцiв oКP
<мaгiстp>>
зi спецiaльнoстi8.02030304<ПеpекЛa.ц).
Кoлектив кaфедpипoстiйнo
Пpaщoснa.цПoПoBIIrнняМi мoдеpнiзaцiсroмaтеpiaлЬнo-TеxнiчнoТ
бaзи кaфeдpи.
Bиснoвoк:
MaтеpiaлЬнo.Tеxнiчнa бaзa КpемeнчyцЬкoГo нaцioнaлЬнoГo yнiвеpситeтy
iменi Михaйлa oстpoгpaдсЬкoГo, ЗaГzlПoM,i кaфедpи ПеpекJla.цy' ЗoкpeМa'
ДoЗBoЛяс зaбезпечити yспiruнy opгaнiзaцiro oсвiтньo-BиxoBlloГo Пpoцесy
спеЦiaльнoстi 8.02030304 <Пepеклaд>.
aбезпеченiсть
I{aBчЕшЬниМи
Гoлoва екcnеpmнoi кo,uicii, npoфecop
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ПpиMiщенняМиi гypтoжиTкaМи сTaIIoBиTЬt00 % вiд пoтpеби. ix сaнiтapний i
ПpoTиПox(ея<нийсTaн пiдтвеpджyеTЬся вi.цпoвi.цними .цoкyМенTaМи. КpFIУ
зaбезпечений сTpyкTypaМи сoцiaльнoгo ПpизнaЧення. oтx<е, aкpeДиTaцiйнi
зaбезпеченняBиTpиМaнiв пoвнoмy oбсязi.
BиМoГищoДo мaтepia.шЬнo-Tеxнiчнoгo
7 Якiсть пiДгoтoвки i викopисTaнHя BиПyскникiв
Експеpтнa кoмiсiя пеpевipилa pеЗyЛьTaTи Bикoнaння кoМПЛeксниХ
Зa
спецiaльнoстi 8.02030304 <<Пеpеклaд>>
кoнTpoЛЬниx poбiт сTy,ценTaI\,Iи
ДисциплiнaМинaBч€ t ЛЬнoгoПЛaнy. Кoнтpoльнi poбoти були пpoBеДrнiy пеpioд з
19.12.20|6Пo 24,|2.2016poкy. Кoмiсiя МaЛa мoжливiсть oзнaйoмиTИcЯ iз
зaB.цaнняМи ДЛЯ кoнTpoЛЬниХ poбiт, кpитеpiями oцiнroвaння, BикoI{aHиМи
rкзaМенaцiйниxсесiй.
poбoтaми,вiдoмoсTяMиз oцiнкaми Ta pезyлЬTaTaМи
Для з'ясyвaння якiснoТ xapaкTrpИcTИКИ пiДгoтoвки фaxiвцiв бyлo
пopiвнянo pезyЛЬTaTиекзaМенaцiйнoiсесiТi pезyльтaти ККP З Taких .цисциплiн,
кypс дpyгoТ
як <oснoBи Псиxoлoгii Ta Пе.цaГoгiкивищoi ЦIкoЛи)' <<Пpaкти.rний
iнoземнoТмoви i пеpеклaдy (нiмецЬкa МoBa)>,<ПpaкTикaПисьMoBoГoПеpеклaДУ
з oснoвнoi iнoземнoi мoви>>,кЗaгaльнa теopiя пеpекЛa.цy))'<Пеpеклa.цaцький
aнaлiзфaxoвиxтекстiв>.Якiсть пi.цгoтoвкимaгiстpiв зi спецiaльнoотi8.02030304
oцiнroBaJlaсЬшЛяxoМ BиBчення pеЗyЛЬTaTiввикoнaння сTy.ценTaМи
<ПеpеклaД>>
ККP Пpи сaMoaнaлiзiTa ЗBе.ценихpеЗyЛЬтaтiвекЗaМенaцiйнoiсесii.
Зa pезyльTaTaМикКP здoбyвaui oсвiтньoГo сTyПeнroмaгiсTp ПoкЕlзaлитaкi
pеЗyЛЬTaTи:
,цисциплiнсoцiaльнo.гyмaнiтapнoi пiдгoтoвки
yспirпнiсть 100 o/o,якicть 75 %,
o^, якiсть
сеpeднiй ПoкaзHик зa цикЛaМи - aбсoлroтнa yспirшнiсть 100
7 9 , 1 50 .
Зa pезyлЬTaTaМискJIaДaннясесii здoбyвa.ri oсвiтньoгo сTyIIенЮмaгiстp
тaкi pезyЛЬTaTи:
ПoкaЗzlПи
сеpеднiй ПoкЕLзникiз Диоциплiн сoцiarrьнo.ryмaнiтapнoi пiдгoтoвки
aбсoлroтнayспitшнiсть100 уo,якiсть I0О %;
aбсoлroтнa
сеpеднiй Пoк€ t зник iз Дисциплiн пpoфесiйнoТ пiдгoтoвки
yспirшнiсть100 o/o,якicть 93,8 уo.
oА, як\cть95 %,
сеpеднiй Пoк€ l зник зa цикЛaМи _ a1coлIoTнayспirпнiсть 100
Укaзaнi .цaнi зaсвiд.rили дoпyстимий piвень вi.цxилення. Pезyльтaти
пеpевipки свiд.raть, щo кaфедpa пеpекЛa.цy зaбезпе.ryс .цoстaтнiй piвень
пi.цгoтoвки фaхiвцiв, який' вiДпoвi.цaссyчaсниМ BиМoГaМ. Aнaлiз Bикoнaниx
кoнTpoЛЬниx poбiT Пoк€ t зaB, Щo сTy.цеIITиoвoлo.цiли TеopеTиЧниМ пpoГpaМниМ
мaтеpiaлoм i вмiroTЬ BикopисToByBaTи здoбyтi знaння пpи виpitшеннi ПpaкTичIrиХ
ЗaB.цaнЬ.Piвень знaI{Ь стy,центiв r .цoстaтнiм як Зa Пoк€ l зникaМи aocoЛ}oTнol
BиМoГaМ aкpедитaцii.
yспirшнoстi, тaк i
Гoлo ва екc nepmнoI кoмic ii, np o феcоp
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ккP Пpи сaМoaнaлiзiнaве.ценiв тaблицi
Peзyльтaти Bикoнaння сTy.ценTaМи
7.I. Анaлiз звеДениx pезyЛьтaтiв rкЗaМенaцiйнoi сесii стyдентiв спецiaльнoстi
8.02030304<ПеpекЛaД)зa цикЛaМи.цисциплiннaвч€ ш ЬнoГoПЛaнyзa 201512016
в тaблиц|7 .2.
н. p. HaBеДенo
Bиpoбниua (пеpеклaдaцькa) ПpaкTикa вi.цпoвi.цaе BиМoгaМ oкХ
спецiaльнoстi. Бaзaми пpaкTики oбpaнo (нa пiдстaвi yклaдениx yгoД) пpoвiднi
пiдпpисмствaмiстa тa pегioнy.
ПеДaгoгiчнa (aсистентськa) ПpaкTикa вi.цпoвiдaс BиМoГaM oКX
yнiвepситет iменi
спецiaльнoстi.Бaзoro пpaкTики е Кpеменvyцький нaцioнaльrтий'

MиxaйлaoстpoгpaдсЬкoГo.

Щoдo pеЗyЛЬTaTiвзaxистy мaгiстеpсЬкиx poбiт, тo з 12 стyдентiв, якi бyли
oh)
ДoПyщенi ,цo зaxисTy' ПoЗитивнi oцiнки oTpиМ€ L Ли |00%. 5 стy,Центiв(41'7
5 (4I,7 %) - дoбpe,2 (|6,6 %) _ <<зaдoвiльнo>>.
oTpиM€ L Лиoцiнкy <<вiдмiннo)),
Bиснoвoк:
Пoкaзники екзaМeнaцiйниx сесiй, щo Пеpе.цyB€ L Ли aкpедитaцii, Ta
шopiвняльнi pезyJIЬTaTиBикoнaння BиПyскникaМи ккP З ryМaнiтapниx Ta
сoцiaльнo-екoнoмiчнихДисциплiн Ta.цисциплiнпpoфесiйнoi пi.цгoToBки'a Taкo){
iлroсщyrоть .цoстaтнiй piвень
pеЗyЛЬTaTи зaХисTy мaгiстеpсЬкиX poбiт
пi.цгoтовки фaxiвцiв цiеТ спецiaльнoстi i вiдпoвiДaroть BиМoГaМ aкpедитaцii.
Ta
Кoмiсiя Taкont вiдмiнaс, Щo Зa сBorlo пpoблемaTикo}o'oб,eктoм' Пpе.цMеToМ
a piвень виpiшrення
пiДxoДoм .цo aнaлiзy мaгiстеpськi poбoти r aкTy€ l JIЬHИNIИ'
ПoсTaBЛениxЗaB,цaHЬ.цoЗBoляr зpoбити BисIIoBoк, Щo poбoти вi.цпoвi.цaroть
poбiт мaгiсщiв спецiaльнoстi<<ПеpекЛa.ц).
BиМoГaМ.цo.циПЛoМниХ

Гoлoвсt екcnеpmнoi кoлlicii, npoфеcop
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8 Hayкoвa .ЦiяльнiстькaфеДри
Плaнyвaння нayкoвo-дoслiднoi poбoти з.цiйснIorTьсяy Пpoцесi склa.цaння
ПЛaнypoбoти кaфедpиПеpекЛaДyHa кoжний кaлендapниiltpiк, де пepедбa.laЮTЬся
yсi види poбiт, сTpoки ik викoнaння i викoнaвцi. У кiнцi poкy склa.цarTьсязвiт
Пpo нayкoBo-ДoслiднypoбoTy BикЛaдa.riв,aспipaнтiBTa сTyдентiв кaфедpи.
oснoвниМи нaПpяМaМинayкoвoi poбoти BиПyскoBoТкaфедpи Пеpекr:,ДУзa
пеpioд з 2ОIЗ пo 2016 poки були фyндaментaльнiTa ПpикJlaДнiДoслiд>кення

BикЛaДaч'" стУДентiв
:*.:1p:;------.:t--:_' -^T
.цoсЛ1.ц)кення plЗHиx plBIIlB МoBи

B aсПeкTl зlсTaBнol

ЛlнгBlcTики

(нayк.кеpiвникПpoф.Miзiн К.I.);
лiнгвiстичнa
iнстpyментoлoгiя У
ПеpекJla.цoЗнaBчиx
ДoслiДжеHнях:
фyнкцioнaльнийaнaлiзTексTyi дискypсy(нayк.кеpiвник_
T.B.);
Дoц.ЧpДiлелi
пpaгмaтиннi Ta стилiстичнi aсПекTи.цoслiДя<ення
Дискypсy
(нayк.кеpiвник.цoц.Фa.цеевa
o.B.);
Дoслi.цlкеHIIЯ МoBниx

oДиниць

piзних

piвнiв

B aIIГJIoМoBнoMy

тa лiнгвoПpaГMaTичнийaсПекTи(нayк.
дискypсi: сTpyкTypl{o-сеМaнтичний
кеpiвниксTapшI.Bикл.
ApтемеHкoЮ.o.).
Pезyльтaти нayкoBих Дoслi.ц)кенЬ
знaxo.цяTьвiдoбpaxtенняB МoнoГpaфiяx,
пoсiбникax' нayкoBиx сTaTTЯX,УДoпoвi.цяxнa кoнфеpенцiяxтa щopi.lнoМy звiтi зa
внyтpiшlньoвyзiвськoro TеМaTикo}o. Cеpед oснoBHиХ здoбyткiв виклaдa.riв
кaфедpи:
a) дoктopy фiлoлoгiчниx нayк, дoценTy К. I. Miзiнy бyлo ПpисBoенoBчене
пpoфесopa(2015p.);
ЗBa}Iня
б) виклaдaнкaфедpи Apтеменкo lo.o. ЗaХисTиЛaкaII.циДaTсЬкy
дисеpтaцirо
IIaTеМy<,{iеслiвнiiн.цикaтopиiмплiкaтyp B aнГЛoМoBнoмyдискypсi: сTpyкTypнoоемaнтичний тa лiнгвoПpaГМaTичнийaсПекTи) (д^c.кaн.ц. фiлoл. нayк: сПец.
- 259 c,)
10.02.04/ Ю. o. Apтеменкo - Кpеменчyк,20115.
в) видaнo 5 нaвчaльниxпoсiбникiв:
Miзiн К. I. Зiстaвнa лiнгвoкyльтypoлoгiя (нa мaтеpiaлi aнглiйсЬкиx,
нiмецькиx, yкpaiнсЬкиx i poсiйськиx yсT€ t ЛеHиXпopiвнянь).
Кpеменнyк: Bид.
ПП II{еpбaTиxo.B., 20|4.
Мiзiн к. I., Кyuеpенкo I.B., PoмaнoвaH.B HiмецЬкa МoBaяк ДpyГaiнoземнa
(спецiaльнiоть<<Пеpеклa.Ц>>):
oснoвнi питaння теopii ПrpекЛa.цyTa yДoскoH€ t IIення
ПеpекЛa.цaцЬкиХ
нaBичoк нa МaTеpiaлipiзнo)кaHpoBиxтекстiв : нaBч. пoсiбник. _
Кpеменнyк : Bид-вo <ПП Il{еpбaтиxo. B.>,2016._ 164 c.
Мiзiн К. I. Dеutsсh als zwеitе Frеmdspraсhе fi.ir Мagistеr.Studеntеn
(Faсhriсhtung
Кpемeнvyк :
Bи.цaвець
,,Ubеrsеtzеn&Dolmеtsсhеn.o)
_
ПП II{еpбaTиxo.B., 20114. 148 с.
Ciзoвa к. Л. Maйстеpнiсть нayкoBця:мoвний aсПекT.- КpеменЧyк : КpHУ,
2014.- 128 c.
Чpдiлелi T. B., ЛaпoнoгoвaH.A., Apxипoвин T.H., [iбpoвa o.B. Aнглiйськa
Гoлo вa eкc n еpmнot кoлticii, npo ф еcop
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ПЛIoс(ЕnglishPlus) : Пoсiбник .цЛястy.ЦентiвBищиx зaклa.цiвoсвiти (фiлoлoгi.rнi
спецiaльнoстi Ta спецiaльнiсть

ПП II{еpбaTиx
o. B., 2014.-268c,

г) oпyблiкoBaнo }IayкoBиx ПpaцЬ Зa TpИ poки Пoнa.ц I20, 60 з якиx _ це
стaттi y вiт.rизнЯНИхфaxoвиx BидaнHяХ.
Пpoтягoм oсTaннЬoгo2015_2016н.p. спiвpoбiтникикaфедpиBЗяЛиyчaсTЬy
Taкиx Miжнapo.цниxтa Bсеyкpaiнськиx нayкoBиx кoнфеpeнцiяx:
BеpнaдськoГo

Ta }IayкoBo.ПpaкTичIIi пpoблеми

сT€ l JIoгo poзBиTкy pегioнiв>>,

Кpемен.ryк,КpHУ.

_ ХюII Mbкнapo.цнaнaукoBo.Tеx}Iiчнaкoнфepенцiя стy'Центiв,aспipaнтiв
Ta МoЛoДиx BчеIIиХ <Aктyarrьнi пpoблеми xситтс.цiяльнoстi сyспiльствa>>,
Кpеменuyк, КpHУ.- Mix<нapoднa нayкoBo.ПpaкTиЧнaкoнфеpенцiя <<HoвеTa
тpaдицiйнеy.цoсЛiДхсенняxсyчaсниx Пpr.цсTaBникiв
фiлoлoгiнниx нayк>:o.цесa.
- Miжнapo.цнa нayкoBo.ПpaкTиЧнaкoнфеpенцiя <<Moвaтa лiтеpaTУpa у
пoлiкyльTypнoМy пpoстopi>>:Львiв, Гo <<Hayкoвaфiлолoгiннa opгaнiзaцiя

(ЛoГoC).

_ ХV нayкoBa кoнфеpенцiя з мiжнapoднoЮ yЧaстю <Кapaзiнськi ЧИTaНHЯ:
Хapкiв, ХHУ iменi B. H. Кapaзiнa.
Лro.цинa.Мoвa. Кoмyнiкaцiя>>,
<<Moвa,ПpaBo' мiхскyльтypнa кoмyнiкaцiя: пpoблеми сьoГo.ценняTa Пoшyки
УкpaТни.
шrляхiвix виpirшення)'Киiв, Aкa,цемiяa.цBoкaTypи
пpoблеми суraснoi TpalrсЛяToлoгii, лiнгвoкpaiнoзнaвсTBa Ta теopii мiжкyльтypнoi

Biнниця.
кoмyнiкaЦii>>,
V Miжнapoднa Hayкoвo-пpaкти.rнoi iнтеpнет.кoнфеpенцiя <<Фiлoлoгiя
oдесa, Haцioнaльний yнiвеpситeт
ХХI стoлiття: теopiя, пpaктикa, ПеpсПекTиBи)),
<o.цеськaЮpиДиЧнaaкa.цемiя>>.
_ Mix<нapo.цHaнayкoBo-ПpaкTичI{aкoнфеpенцiя Sсiеnсе and Еduсation a
Nеw Dimеnsion, Бyдaпеrпт.
Пеpеяолaв-ХМеЛЬницЬкиМ .цеp)кaBIIиМ Пе.цaГoГlчниМ
з
Cпiльнo
yнiвеpсиTеToМ iм. Гpигopiя Cкoвopoди, кaфедpa Пrpеклa.цy opгaнiзyвaлa
сyчaснoМy
II MiжнapoДнy нayкoBo.ПpaкTиЧIly кoнфepенцilo <<Teкст y
лiнгвiотиЧнoМy вимipi>, щo вiдбyлaся 2-з квiтня 2015 p. y Пеpеяслaв.

ХмельницЬкoМy.

Кaфедpa aКTиB}Ioспiвпpaцюс з yI{lBеpсиTеTaМи' нayкoBиMи yсTaI{oBaMи Ta
пiдпpиемсTBaМи Укpaiни.

Усi виклaДaчiкaфедpиМaIoTЬperсTpaцiroy бaзi.цaнихGoogle Sсholar.
Aнalriз нayкoвoi дiяльнoстi виклaдauiвкaфе.цpиПoк€ t зУe,Щo ПrBIIyЧaсTинy
HayкoBoгo дopoбкy сTa}IoBляTЬпyблiкaцiТ, пpисвяненi виpitпеннro ПеBних
пpoблем, щo r свiдueнням фaxoвoТкoмпетенцii пpoфесopcькoПеpекЛa.цoЗIlaBЧиx
скЛa.цyy гaлyзi Пеpеклa.цy.
BикJIa.цaцЬкoГo
B. B. Кoзлoвcькatl

Гoлo всtекcnеpmнot кoлticii, npo фecоp
-/

2з

нayкoBo.Дoслi.цнoТ
poбoти зЕLЛyчaIоTЬся
сTy.центиyсix кypсiв.
.{o викoнaътНЯ
oснoвними фopмaМи сTy.центськoiнayкoвoi poбoти с: пyблiкaцiя pезyльтaтiв
HayкoBиХ ДoслiДlкень y фaxoвиx нayкoBиХ BиДaнняx' yчaсTЬ y нayкoBиx
кoнфеpенцiях, yчaсTЬ y кoнкypсax сTy.ценTсЬкиХнayкoBиx poбiт тa oлiмпiaдaх,

чЛеIIсTBoв Toвapиствi мoлoДиХ yЧених КpHУ iмeнi Mиxaйлa oстpoгpaдсЬкoГo.
Пoсднaння нaBч€ ш Ьнoi тa нayкoвoi poбoти .цar Мoжливiсть cTy.ценTaмякiснo
BикoнyBaTи стyдентськi нayкoBo-,цoслiднi poбoти, пiдвищyвaти влaсний
пpoфесiйний piвень,
пpoфесiйний
piвень, ГoTyIоЧись
ГoTyIоЧись У тaкiй
тaкiй спoсiб .цo пo.цaльrпoi
Пo.цЕLЛЬшo1 сaмoстiйнoi
сaМoсTlиIlo1

шpoфесiйнoi
дiяльнoстi.
Cтyденти з€ ш yчaloTЬся.цo нayкoBo..цoслi.цницькoТ
poбoти чеpез нayкoвi
стyДентськi rypTки Ta пpoблемнi нayкoвi ЩУПи, ствopенi пpoвiдними

BикЛaДaчaМи Ta нayкoBцяМи кaфедpи. Пpи кaфедpi B Мe}кaХ дiяльнoстi
Toвapиcтвa МoлoДиx yчеHиx ПpaцЮIoTЬ нayкoвi rypTки <КoмyнiкaTиBнo.
фyнкцioнaльнi,сеМaHTичнiй ПpaГМaTи.rнixapaкTеpисTикиMoBниХ o.циницЬy
спiлкyвaннi>тa <<Лексичнi,
гpaмaтиннi пpaгмaтичнi тa сoцioкyльтypнi пpoблеми
ПеpекЛaДy).
Bеликy yBaГy кaфедpa пpидiляс poзBиTкy TBopчoгo МисЛення, фopмyвal{нIo

HaBичoк нayкoBo-дoслiднoi, сaмoстiйнoi пotшyкoвoi poбoти стyдентiв.
Tpaдицiйнoro сTa.[a yЧaсTь стyдeнтiв У нayкoBиx кoнфepeнцiяx. oснoвнi
pеЗyЛЬTaTи
Hayкoвoipoбoти Ta нayкoвi пyблiкaцii стyдентiв.мaгiсщaнтiв кaфедpи
ПеprкЛaДу
зa2О75_2О1б
poки IIaBеДенo
в тaбл.8.1.

8.1
Hayкoвi
здoбyтки
8.02030з04 <ПеpекЛa.ц))
зa 2О|5_20|6нaвчaльнipoки
Taблиllя

Ns
зlrl

1

ПlБ. aшщa

ГoннapК. o.

2.

Гoн.rapК.o.

Бiблioгpaфiuнiдaнi

Haзвa пyблiкaцiТ

2

сTy.ценTl B сп ецl€ l ЛЬHoсTl

J

Фyнкцioнa.пьнoстилiстичнioсoбливoстi
МеДичIrиx
теpмiнiв

4
ХХIII MiжнapoднaнayкoBo-пpaкTична
кoнфеpенцiя
стyдентiв,aопipaнтiвтa
Мoлo.циxуrеrrих кAктyальнi пpoблеми
життедiяльнoстiсyопiльcтвa>:
Мaтepiaликoнфеpенцii_ Кpеменvyк:
КpHУ, 2016._ С. зз2_ззз,
Мoвa, ПpaBo,мiжкyльтypнa
кoмyнiкaЦiя:пpoблеМисЬoгo.ценняTa
Пoшyки цrляхiв iх виpituення :
Maтеpiaли I BсещpaiнськoТ
мiжДисциплiнapнoiнayкoBoIIpaкTичнoiкoнфеpенцii (Киiв,
26 лиcтoпaдa20l5 poкy). _ Киiв :
Aкa.цемiяa.цBoкaтypиУкpaiни, 2015, -

Тpyлнoшi пеprкЛa.цy
теpмiнiв

c.68-69.

^/-,

/:>?-

Гoлoва екcпepmнoi кo.uicii, npoфecop

\ -/

t,-

- \__
,1
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o. C.
Гpиньoвa

a
J.

4.

flеpегaC. B.

5.

,{еpегaC.B.

6.

МиxaйликI. A.

MиxaйликI. A.

8.

9.

Miзiн К.I.,
ЗiнuyкC.A.

Miзiн К.I.,
TpyrпЮ.C.

Метaфopи y бiблiйнoхpисTияIrcькiйкoмyнiкaцii
нiмецькoi МoBи

ХХIII Miжнapoш{aнayкoBo-пpaктичнa
aспipaнтiвтa
кoнфеpенцiястy.Центiв,
пpoблеми
кAктyaльнi
МoЛo.циx
r{eних
cycпiльотво:
житте,цiяльнoстi
Мaтеpiaликoнфepенцii_ Кpеменнyк:
_ C. 333_зз4.
КpHУ, 20]16,

xХШ Miжнapoлнa нayкoBo-пpaктиЧнa
кoнфеpенцiястy.Центiв,acпipaнтiвтa
oсoбливoстiпеpеклaдy
Мoлo.цихгIrних кAктya;rьнi пpoблеми
aнгЛoМoвIloi pеклaми
житгe,цiяльнoстiсyспiльствa>:
тoвapiв гa;lyзi елекщoнiки
Мaтеpia.lrикoнфеpенцii _ Кpеменнyк :
КpHУ, 20|6. - С.334_з35.
Maтеpia;lи Х Miжнapo,цнoi нayкoBoпpaкTичнoiiнтеpнет-кoнфеpенцii
Cтилiстичнi зaсoби
Bиptr}нoсTiв aнглoмoвниx кTенденцii
pеклaМнихTексTaxтoвapiв Ta пеpсПекTиBиpoзBиткy нayки i
електpoнiки (нa мaтеpiaлi oсвiти B yМoBaх глoбaлiзaцii>:36.
нayк.пpaцЬ.
pеклaМи з aнгЛoМoBl{их
- Пеpеяслaв-Хмельницький,2016. caйтiв меpежi Iнтеpнет)
С'165_|70.
ХXIII Мiжнapoднa нayкoвo-[paкTllчнa
Bикopиcтaння
кoнфepенцiястy.шентiв,aспipaнтiвтa
пеprкЛa.цaцЬкиx
Мoлo,цих}Чениx кAктya.шьнiпpoблеми
пpи
тpaнсфopмaцiй
життеДiяльнoстi сyспiльствa>:
нaзв
пеpеклa.Цi
Мaтеpiaли кoнфеpенцii _ Кpеменнyк :
кiнoфiльмiв
aнгЛoМoBl{иx
КpHУ, 20|6. - С. з35_зЗ6'

MoвaoпpaBo'мiжкyльтypнa
тa
кoмyнiкaцiя:пpоблеМисЬoгo.цення
:
виpirпення
iх
Пoшyкишляxiв
Щoдo .цoцiльнoстi
МaтеpiaлиI Bсеyкpaiнськoi
aBTopcЬкиx
ЗaпpoBa.цхtення
мiж.циоциплiнapнoi
теpмiнiв y лiнгвiстинниx
кoнфеpенцii
I{ayкoBo-пpaкти.rнoi
.цoолi.цженнях
(КиiЪ,26 лиcтoпaДa20l5poкy)._
УкpaТни,
КиiЪ : Aкaдемiя a'цBoкaтypи
_ С.I2_IЗ,
201'5.

Poзвитoк фiлолoгiнниx нayк:
.{oмеcтифiкaцiяяк
eвpoпейськiпpaктики тa нaцioнaльнi
веpифiкauiйнoнaдiйнa
пеpспекTиBи: Tези дoпoвiдей._ oдесa
стpaтегiя пpи aдaптaцii
:Пiвденнoyкp.opг. кI_{ентp
пoвiстi-кaзки М. Енде
20 16. _
кМoмo> для yкpaiЪсЬкoГo фiлoлoгi.rних.цoслi.цжень>,
C.9з-95.
ЧиTaчa

Poзвитoкфiлoлoгiнниxнayк:
свpoпейськiпpaктикитa нaцioнaльнi
Мiфoлoгi.lнi a,rroзiТяк
: тези.цoпoвiДей.
ПеpсПекTиBи
oб' ект aнглo-yкpaiнськoгo
opг. кI{ентp
o.цесa:Пiвденнoyкp.
ПеpекЛa'цy
2016. _
фiлoлoгiнниx,цoолi.цжень>,
С.95_97'

Гoлo ва екcnеpmнoi кoлticii, npo ф еcop
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1 0 . oлiйник
К. С.

11

ПoнoмapенкoA.A.

12.

Apтеменкo
Ю.o.
Пoнoмapенкo
A.A.

1a
1J.

Пoнoмapенкo A.A.

ХxII Мiжнapoднaнayкoвo.ПpaкTичнa
стy.Центiв,
aспipaнтiвтa
Iмплiцитнicтьв гaзетI{oМy кoнфеpенцiя
Мoлo.цихyЧениxкAктyа.гtьнiпpoблеми
дискypсiяк пpoблемa
життr.цiяльнoстi
сyспiльствa>
:
пеpекЛaДy
Мaтеpia;rикoнфеpенцii_Кpеменнyк:
КpHУ, 2016,- С,Зз9_З40.
IV МiжнapoДнaнayкoBo.пpaкTичIla
oсoбливocтiпеpеклaдy
кoнфеpенцiя:
кAктyaльнiпpoблеми
iДioстилloпyблiuниx
_
oсoбистостей(нaпpиклaдi фiлoлoгii>: Мaтepiаликoнфеpенцii.
м. Чеpнiвцi(9-10гpyДня20|6)._
iнтеpв'roмyзиннoТГpyпи
Хеpсoн : BиДaвничийдiм
onеDirеction)
_ У дpyцi.
кГельвeтикa>>,2016'
Cyнacнaнayкa:теopiяi пpaктикa:
Еквiвa;lентнiстьтa
Maтеpiа.ши
Х МiжнapoДнoТнayкoBoaДеквaтнiстьяк кpитеpii
пpaкTичнoiкoнфеpенuiТ
(м. Ки\в,25_
oцiнки якoстi ПеprкЛa,цy 26 лиcтoпaдa20|6p.) / Гo кIнститyт
(нa пpиклaдiзiстaвлення iннoвa-цiйнoТ
oсвiти>;Hayкoвoпеpеклaдiвiнтеpв'ro
y.lбoвийцентpпpиклaднoТ
aнгЛoМoBнoi
мyзиннoi
iнфopмaтикиHAH Укpaiни._ Киiв :
ГpyПиonеDirесtion)
Гo <Iнститyтiннoвaцiйнoioсвiти>,
2 0 | 6 . _ С , 7 I_ 7 з .
Жaнp iнтеpв'tо:
МеTo.цoлoгiчнiaспекти
ПеpекЛa.цy

Мiжнapoднa нayкoBo-пpaкTичнa
конфеpенцiякMoвa Ta кyльтypa:
сyнaснi aспекTиспiввi.цнolценнЯ),
м. oдесa, 2О_2|лиcтoПa.цa
2016 poкy. _
У дpyцi.

Bиснoвoк:
Hayкoвa poбoTи кaфе.цpи Bе.цrTЬсяУ вiдпoвiднoстi ,цo ПpiopиTeTниx
нaПpЯМкiB нayкoBиx .цoсЛi.цженЬi r oсHoBoIо ДЛЯ poЗBиTкy пoBнoцiннoТ
МaгiсTеpсЬкoiПpoГpaми.Усi BикЛa.цaЧi,
зaявленi дo фaxoBoГoскЛa.цyBиПyскoBoТ
кaфедpи, МaIoTЬпyблiкaцii з пеpекЛa.цoЗнaBчиx
ПpoбЛеМ.Paзoм З циМ' чЛени
кoмiсii зulзнaчalоTЬ'
щo ЧЛеI{aMкaфедpипoтpiбнo пiдняти нa бiльпrий piвень свiй
IrayкoBийПoTенцiЕш'y ToMy ЧисЛi чеpеЗспiвpoбiтницTBoз BHЗ зa кop.цoнoм(якi
пo.цaнoy нaсTyПнoMyПiДpoздiлi).
9 MiжнapoДl{i 3B'язки
Кpемен.lyцЬкий нaцioнaЛ ЬНИй yнiвеpсиTеT iмrнi Михaйлa oстpoгpa.цс ЬкoГo
aкTиBнo ПpaЩoe HaД, poЗBиТкoМ мiжнapoдниx зв'язкiв, якi сПpяМoBaнo нa
poЗшиpення спiBПpaцi з нaBЧ€ L IЬнИNIИTa нayкoBиМи yсTaIIoBaMизapyбiжниx кpaiЪ
з МеToto пiдвищеннЯ ефекTивнoстi I{aBч€ L ЛЬноГoПpoцеcy Ta poЗBиTкy нayкoBoДoслiДнoi poбoти B yнiвеpсиTеTi, ПoшIyк пapтнеpiв ДЛя Bикoнaння сПiЛЬниx
мiжнapoдниx ПpoекTiB Ta oTpиМaння гpaнтiв, сTиПен.цiй.

ПapтнеpaмиBFIЗ е: Tеxнiчний Унiвеpситeт Бpayнrшвейгa(Hiме.r.rинa);
УнiвеpситетБaд>кiМoкxтap Aннaбa (Aлхсиp);УнiвеpситетMaтея Белaв Бaнськa
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Бистpiцa (Cлoвa.rнинa); Унiвеpситет Лroбляни (Cлoвенiя); Кoледж Умпквa
Кoмьroнити (CIIIA); Bищa шкoЛa евpoпейсЬких i pегiонaлЬниx дoслiДжень
(Чеськa Pеспyблiкa); УстaнoBa oсвiти <<Biтебський
деpхсaвниiтyнiвеpситет iменi
П. M. Maшеpoвa> (Бiлopyсь); Мiшкoльцький
yнiвеpситет (Угopшинa);
Mypoмський iнститyт
фiлiя BoлoдимиpськoГo ДеpжaBl{oГo yнiвеpситетy
(Poсiя); Moл.цaвський деpх<aвний yнiвеpситет (Moлдoвa); Moлдaвськa
екoнoмiчнa aкa.цемiя (Молдoвa); Iнститyт oбpoбки металiв (Пoльщa);
Унiвеpситет Уiндсopa (Кaнaдa); УнiвеpсиTеT Пpиклa.цниx нayк (Hiменvинa);
Бoлiвapський yнiвеpситет (Еквaдop); Tеxнiчний yнiвеpситeт Moлдoви
(Moлдoвa).
КpHУ пiдтpимyе lпиpoкi piзнoбiннi зв'язки з чисЛенниМи нayкoBиМи'
IIaBчaJIЬHИN|И,
виpoбни.rиМи ЗaкЛaДaNIИ
iнtпиx кpaТн, мiжнapoдниМи oсвiтнiми
opгaнiзaцiями, ПpoГpaМaМи Ta фoндaми' cеpе.ц якиХ Пpoгpaмa aкaдемiuниx
oбмiнiв iменi Фyлбpaйтa, Paдa мiжнapoдниx нayкoBиx ДoслiДхсеHЬTa oбмiнiв
(IRЕx), Hiмецькa слyжбa aкa.цемiчниxoбмiнiв (DAAD), Aмеpикaнськi Pa.ци з
ПиTaI{Ьoсвiти, Hiмeцький Кyльтypний Центp <BiдеprпTp€ l ЛЬ)' eвpoпейське
aГенTсTBoкoop.цинaцiТ
дoслiд}кенЬ(ЕURЕKA), пpoгpaмa <BiДкpитиiтCвiт> тa iн.
Cпiвпpaця iз зaкopДoнниМи нaBчaJIЬниМизaкJla.цaМивiдбyвaеться Зa
нaПpяМaМи:CIIIA - Учaсть y ПpoГpaмax<Bi.цкpитийсвiт>>
пo темi <<oсвiтa>>
тa
Work and Travеl; Hiмеччинa
Poбoчий вiзит .цo TУ Бpayнrпвейг З МеToIo
oбгoвopеHнЯTa пiДписaннЯ ДoГoвopy Пpo спiвпpaцro; Cлoвaччинa _ Poбoчий
вiзит y paМкax дiroнoi ,цBoсTopoнньoiyгo.ци Пpo спiвпpaцro; Hiмеччинa
Cтy.ЦентськaПpaкTикa Зa пiдтpимки Hiмецькoi слyжби aкaдемiuниx oбмiнiв
DAAD; Cлoвaччинa - CтyдентсЬкa ПpaкTикa B paМкax дirочoi дBoсTopoнньoТ
yГoДи пpo спiвПpaцЮ; [aнiя _ Учaсть y poбoтi CoP-15 (Глoбa.lrьнoiзyстpiнi
стopiн iз змiн клiмaтy) Ta ДЛЯyнaстi y poбoтi Кpyглoго cToЛy з питaнь змiн
клiмaтy Ta Bo.цниx pесypсiв; Пoльщa _ CтaжyвaнНЯ Зa ПpoГpaМoroкRITA> y
пoльськiй opгaнiзaцii <oсвiтa ДЛЯДеМoкpaTii>;Cлoвенiя _ У paмкax yгo.циПpo
спiвpoбiтницTBoмiж нaIшимyнiвepсиTеToМтa УнiвеpсиTеToМЛroбляни.
Зaв,цякимiжнapoдним ПpoГpaМaМi гpaнтaм, TaкиМ як DAAD, зoкpеМa
<Studiеnpraktika>,
<LеonhardЕulеr Program>(Hiме.r.rинa),<opеn World Program>
i <Work and TravеЬ (СIIIA), гpaнтaм MiнiстеpсTBa l{ayки i вищoi oсвiти Пoльщi,
стипендiяМypя.цyКитaro, a Taкoxtпpoгpaмi МoH УкpaТни сTaжyBaнняi нaвчaHъIЯ
Зa кop.цoнoМПpoTягoм2012-2015 poкaх пpoйrшли22 виклaДaнiyнiвеpcитeту i 64
сTy.цеHTи.

Кoмiсiя BcTaItoBиЛa'щo кaфедpa ПеpекЛa.цyМar дoгoвip з Фiлoлoгiчним
yнiвеpситетy iменi Фpaнцискa Cкopини
фaкyльтетомГoмеЛЬсЬкoгoДеp)кaBIIoГo
(Бiлopyсiя), якиЙ пеpедбauaс спiвпpaцIo Ta oбмiн .цoсвi.цoмy гaлyзi нayки Ta
кyЛЬTypи.
КaфедpoЮПepекЛaДУУ 2014-2015
бyлo yкJla.ценoyГoДy пpo спiвпPaцro
".p.
з кaфедpoЮГеpМaнiстикиi слaвiстики ЗaxiДнoчесЬкoГoyнiвеpсиTеTy(м. Г[пьзень,
ЧеськaPеспyблiкa).
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Пpoгpaмi
Bиклa.цaч кaфедpи ПеpекЛa.цyAнypiнa I. C. беpе yчaсTь у
opгaнiзoвaнoi
poзBиTкy лiдеpськoгo потенцiaлy yнiвеpситетiв Укpaiни,
(Beликoбpитaнiя) тa
Ьp,,u"."кorо Paдolo B УкpaiЪi, Фyндaцiеro вищoТ oовiти
IнститyтoМBищoi oсвiти Aкaдемii пe,цaгoгiчниxнayк УкpaТни.
CпiвpoбiTницTBo

з

ПapTнеpaМи
зaкop.цo}rниI\dи ПapTнеpaМи
зaкop.цo}rниI\dи

/rl-и
ДЛЯ

кaЧ,gдPyr
кaфедpи

MiжнapoДTi::'"111j:9*..1p-1
i взaсмoвигiДним.
ПеpсПекTиBI{иМ'
.цoBГoсTpoкoBиМ
пiдвищyroть
.uб.,,'.uy}oTЬ yМoBи пiДвищеннЯ якoсTi пiдгoтoвки спецI€ L JIIсTIB,
iмiдж Кpeмен.lyцЬкoГo нaцioнa.пЬнoГoyнiвеpсиTеTy.
f -

Bиснoвок:
ЗвaжaroчИ Ha ПpaГнення Укpaiни Дo iнтeгpaцii дo свiтoвoгo oсвiтньoгo
Ta ПpoBoДиTЬ
IIpocTopy, кaфедpa B:.це. aктивний Пoшy1 ']"op",* зв'язкiв
B lIIшиx кpaТнax. Екслеpтнa кoмiсiя
нsшaгoд)кення кoнTaкTlB 1З yIIlBrpсиTеTaMи
МoBи' a сaМе
paДуITЬЗ€ t ЛyчaTи.цo }IaBч€ t ЛЬнoГoПpoцесy кaфедpи ПеpекЛaДy нoсiiв
aнгЛoМoBниx Ta
np.д...uuнйкiв ПpoГpaМи Фyллбpaйт в Укpaiнi тa лектopiв iнrциx
в Укpaiнi.
нiмецькoМoBIIиx пpе.цcTaBI{ицTB

10 Зayвaжrння ПoПеpеДHьoiекспеpTизиПo,цaниxПIaTrpraЛlB
aкpе.циTaцiйнoiсПpaBи Ta зaхoДиз Тxyсyнеllня
BpaxyBaння
Експеpтнa кoмiсiя пеpевipилa дiяльнiсть кaфедpи щoДo
pекoмендaцiй лiцензiйнoТ екcПеpTизи пiдгoтoвки мaгiстpiв зi спецiaльнoстi
щo ПpoxoДиЛa B Кpeмен.ryцЬкoМy нaцioнaлЬнoМy
8.02030304 <<Пеpеклaд>>,
2014
yнiвеpситетi iменi Миxaйлa oстpoгpaДсЬкoгo y пеpioд з 22 пo 24 гpуlня

Дo aкpе.цитaцiйнoiспpaви.
PoкУ, Ta щo.цoЗayBa)I(енЬ
Зa pеЗyЛЬTaTaМипеpевipки eксПеpTIIoЮ кoмiсiсro з'ясoвaнo, Щo, У
кaфедpи
вi.цпoвi.цнo.'iдo aкpе.циTaцiй"и*BиМoГ,з 3 сiчня 201_7poкyзaвi.цyBaЧеМ
Безyглa Лiлiя
ПеpекJlaДy (зa.. сy*iсництвoм) r ДoкTop нayк' пpoфесop
Poстислaвiвнa.iТ й,,ou"е мiсце poбoти гpoфесop кaфедpи нiмецькoi фiлoлoгiТ
Ta ПеpекЛaдyХapкiвськoгo нaцioнaлЬнoгoyнiвеpситетy iм. B.}I. Кapaзiнa.
ПJIaнpoзBиTкy кaфедpи, poзpoблений
Кoмiсii бyлo нa,цaнoПеpсПекTИBIiИЙ

зBepTaсTЬcя сaMе IIa
зaвiдyвa.lем кaфедpи Безyглoro Л. P., Де oсoбливa yBaГa
виклa.цaчiв Тa
кaдpoвий .*nuд 'u нa неoбxi.цнiсть Пo.ц€ t ЛЬшoгo IIaBЧaIIня
з МrTolo oTpиМaHIIЯ
oбдapoвaниx BиПyскникiв мaгiстеpсЬкoгo piвня в aспipaнтуpi
Нapaзi y
нayкoBoГo .'y,,." Я КaНДИДaтaфiлoлoгiчниx нayк з ПеpекЛa,цoзнaBствa.
кеpiвництвy
paMкax Bикoнaння цiсТ ПpoГpaМи кaфедporo Пo.цaнo клoпoTaння
BикJIaДaчa
yнiвеpсиTеTy IIpo неoбxiднiсть нaпpaBИTvI ,цo цiльoвoТ aспipallTypи
нayкoвиx poзвi.цoк Ta
*uф.дp, Aнypiнy I. C., звaжaloЧи нa спpяMoвaнiсть Тi

l.,pu*т".,"oт
дi"лi"o.'i y сфеpi сyЧaсниxiнфopмaцiйниx
.TеxнoJloгio
'{_-.-Tti

ДpyГy виЩУ oсвiтy з1 спецlЕLЛЬнoстl
^''pu*'"'"i
nЪp.nnuдy. I{ьoгo poкy Boнa oTpиMyr
ЗaНЯTTЯ з .цисциплiни кCy.raснi
i ве.це
<<Кoмп,toтеpнi .".,Ъ*,,

сaМeнa
iнфopмauiйнi теxнoлoгiТy Пepекл€ l Дi), .цезoкpеМaoсoблиBy yBaгy зBеpTaе
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IIaBчaннЯ сTyДенTiB poбoтi iз сyчaсниМи кoмп'toтrpниМи ПеpекЛa.цaцЬкиМи
ПpoГpaМaМи.
Експepтнoro кoмiсiсro тaкояt з'ясoвaнo, щo кoжнa .цисциплiнaнaBчЕLlrьнoГo
зaбезпеченa
спецiaльнoстi <<Пepеклaд>>
ПЛaнy пi.цгoтoвки мaгiстpiв
пiдpy.rникaМи' I{aBч.UIЬниМипoсiбникaми Ta .цoвi.цкoвoro пiтеpaтyporo y
неoбxi.цних oбсягaх. Усi BИДaННЯ'зaзнaненi y спpaвi, нaявнi y бiблioтецi
Пеpш Зa Bсе Зa paхyнoк
yнiвеpсиTеTy.Бiблioтечний фoнд пoстiйнo oI{oBЛIосTЬcЯ,
пiдpy.lникiв тa пoсiбникiв, якi yклaденi BикЛa.цaчaмикaфедpи <ПеpeкJla.цy)Ta
спopiднениx кaфедp yнiвеpсиTеTy.B нaявнoстi тaкoж с тaкi пеpioди.tнi виДaння
як

кMoвoзнaBсTBo

(нayкoвo-теopети.rний

)кypнilЛ Iнститyтy

МoBoзнaBсTBa

iм. o. o. Пoтeбнi тa yкpaiнськoГoмoвнo-iнфopмaцiйнoГo
фo"дy HAн Укpaiни)>,

<<.[ивoслoвo(щoмiся.rний нayкoBo-метoдиuний )кypнaЛ Mot{ Укpaiни)>,
oсвiтa Укpaiни>, <<oсвiтa
жypнaЛ)),<<Bищa
<Iнoземнiмoви : нayкoBo.МеTo.цичний
Укpaiни>, Мarkt. Cтy.центи кaфедpи МaIoTь вiльний ДoсTyП Дo бiблioтеки
кaфедpи,якaпoстiйнo oIIoBЛIo€ T ЬсЯзa paХyнoк нayкoBиx збipoк пpoвiдниx Bищиx
УкpaiЪи.
нaBч€ L ЛЬнихЗaкЛa.цiв
кHoвa Книгa>>i нaДытaiнфopмaцiro
Кaфедpa спiвпpaцЮr з Bи.цaBI{ицTBoМ
лiтеpaTУpИзa спецiaльнiстro нa нaсTyпний
щoДo зaMoBЛеItЬнayкoBo-IlaBчztЛьнoi
piк.
I{aBЧaJIЬItий
Пеpевipкa ексПеpTIIoЮкoмiсiеro ПoкzlЗaЛa,Щo кiлькiсть сryдентiв нa o.цHе
мiоце в i.цaльняxi бyфетax Кpеменчyцькoгo нaцioнaJlЬнoгoyнiвеpситетy iменi
Миxaйлa oстpoгpaдсЬкoГoдopiвнroе 4,9, щo вiДпoвiДaснopмi ДБн (не бiльlше
5 oсiб). B aкpе.циTaцiйнiйспpaвi (Пyнкт 7.6.|. Maтеpi€ t ПЬнo.Tеxнiчнaбaзa
yнiвеpсиTеTy' TaблиЦя 7.6.4 Iнфopмaцiя Пpo сoцiальнy iнфpaсщyкTypy
КpеменнyцЬкoГoнaцioнaльнoГoyнiвеpситетy iменi Миxaйлa oстpoгpaдськoгo) е
iнфopмaцiя Пpo кiлькiсть стyдентiв Ha o.цне мiсце B i.цальнях i бyфетax
КpеменuyцЬкoГoнaцiонalrЬнoГoyнiвеpситетy iменi Mиxaйлa oстpoгpa.цсЬкoГo.
Cтoсoвнo дoгoвopiв З ПpaкTики' кoмiсiя з'яcувasтa,Щo бaзи ПpaкTики
ПpopекTopaз нaBч€ t ЛЬнoзaкpiплroloTЬсяHaк€ t зoМ пo yнiвеpсиTеTyзa Пo.цaнIIяM
МеToдичHoipoбoтИ Ha oснoвi ПpoПoзицiй випyскaloчиx кaфедp i yклaдaltня з
6aзaми вiДпoвi,цних yГoД }Ia певний теpмiн. Aле, зBa)кaЮчинa нестaбiльнy
екoнoмiчнy сиTyaцiЮ y кpaiнi, взaгaлi, i y pегioнi, зoкpеМa,Ta беpyrи ,цoyBaГи
виявленi пoтpеби y фaxiвцях-ПеpекJla.цaчax'кaфедpa yкJla.цar .цoгoBopи з
пiдпpисмcTBaМи щopi.rнo, безпoсеpе.цнЬoзa мiсяць .цo ПoЧaткy пpoxoДження
ПpaкTики. Зoкpемa, y 20I6-20t7 н.p. yгoДи Ha Пpoxoд)I(rнняПepекJla.цaцькoi
<Кpедмarш Cеpвiс>,
(виpoбни.roТ) ПpaкTики бyлo пi,цписaнo з ToB
TеpитopiaJlьниМ

ценTpoМ

сoцiaльнoгo

oбслyгoвyBal{нЯ'

Гpoмaдськolo

opгaнiзaцiеro<Iстopикo-кyЛЬTypoлoгi.rний
ценTp кКpyк>, ToB

<offеrUA>,

IIpиBaTнoro фipмoro <<Еsmar)'цеIITpoМ ПеpекЛaдiв i BиBЧення aнглiйськoi мoви

ToB (ДЦ Укpaiнu, КpемeнчyцЬкoЮ мiоькoro HГo <Сoцia.гlьнi
<<Лoндoн>>,
iннoвaцiТ>,вiДДiлoммiжнapo.цниxзв'язкiв КpHУ.
Експеpтнoro кoмiсiсlo тaкoж з'ясoвaнo, щo y пopiвняльнiй тaблицi y пyнктi
2.6 МaJIa мiсце теxнiчнa ПoМиЛкa, oскiльки, кoЛи сПpaBa Пo.цaBaЛaсяHa
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ексПеpTизy' To ЗaвiДyBaЧeМкaфe.цpи бyB 'цoцeнT' To.цiЯк y TaбЛицi познaчкa булa

зpoбленay Гpaфi ((.цoкTop
l{ayк aбo пpoфесop)' € t Ле нap€ B i, y зв'язкy iз змiнaми y
кеpiвництвi кaфедpи, пoзицiТ y цЬoМy пyнктi вiдповiДaIOTь дiйснoмy сTaнy
pечей,a сaМе:кaфeдpyoчoЛюr ДoкTopнayк' пpoфесop.

Зaгaльнi prкoпtеI{дaцii
Ha пiДстaвi pезyльтaтiв пepевipки ексПеpтнa кoмiсiя ввaжaе неoбxiдним
BисЛoBиTиpекoмен.цaцii, якi.цoзвoЛяTЬПoкpaЩИTklякiсть пiдгoтoвки фaxiвцiв:
Пl.цГoToBки Ta зaхиcTy .цисеpTaцlи нa зДoOyTTя llayкoBoГo сTyПеня кaн.ци.цaTa

фiлoлoгiнниХ нayк Ta .цoкTopaфiлoлoгiчниx нayк зa спецiaльнiстtо 10.02.16_

(ПеpекЛa.цoзIIaBсTBo)
;
_ BикЛa.цaЧaМ'щo зaбезПечyIоTьIIaBч€ t ЛЬний пpoцес пiдгoтoвки мaгiстpiв,
збiльrпyвaти кiлькiсть пyблiкaцiй y Bи.цaннях,щo BХo.цяTЬ.цoнayкoМеTpиЧниx бaз
Дaниx;
BpaxoByloЧи Bисoкy динaмiкy poЗBиTкy iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй,
пoстiйнo BДoскoHсLЛIoBaTитеxнiчне Ta ПpoГpaМне зaбезпеченнЯ IIaBчЕL[ьнoГo
Пpoцеcy cyЧaсниМи зaоoбaми' ЗoкpеМa' ЗaпpoBa.ц)кенн,l .цo нaBЧaIIн,I TaкиХ
ПpoГpaМ як SLD Trados, МеmoQ, DеjaVu;
ЗBеpIIyTи oсoбливy yBaгy Ha yкЛa.цaння пiдpyuникiв
цpyЧникlB li IIaBЧЕtЛЬниx
пoсiбникiв (y T. Ч. еЛекTpoIIних) з фaxoвиx Ta пpoф есiйнo.opiснтoBaIIих

дисциплiн;

_ кеpiвницTBy yнiвеpсиTеTy сTBopутTИнeoбхiднi yмoви тa ъIaДaTИ 01ЛЬше

Мo)кЛиBoстей BикЛa.цaчaМкaфедpи пiдвищyвaти квa.lriфiкaцiro У пpoвiдниx

yкpalнcЬкиx 1 Зaкop.цoнниx нayкoBиx Ta нayкoBo.IlaBЧ€ t ЛЬниХ ycTalloBax.
- кеpiвницTBy yнiвеpсиTеTy Ta кaфедpi пoстiйнo oнoBЛtoBaти бiблioтечний

фo"д Зa paхyнoк фaxoвиx BиДaнЬ, сy.raснoТ нayкoBo-нaвчaльнoi лiтеpaтypи,
Зaкop.цoнниxпepioДичниxBиДaнь.
B ислoвленi пoбarкaLтътЯ
cYTTrBoне BПЛиBaIоTЬ нa ЗaГaЛЬHy пoзиTиBнy oцlнкy
Дiяльнoстi КpHУ з пiДгoТoBки стyдeнтiв Зa спецiaльнiстro 8.02030304

<Пеpеклaд>.
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Bиснoвки
Ha пi.цстaвi експеpтиЗи ,цoкyМеI{Tiв
aкpедитaцiйнoi сПpaBи тa aнaлiзy нa
poбoти з пi,цгoToBкистyдeнтiв зa
мiсцi всiх видiв нaвчaльнoТтa МеTo.циЧнoТ
спецiaльнiстro 8.020з0304 <ПеpекЛa.ц),НaДaшИхКpеменнyцЬкиМ нaцioнaлЬниМ
yнiвеpсиTеToМiменi Mиxaйлa oстpoгpaдcЬкoГo,кoмiсiя BBa)I(aс:

1. opгaнiзaцiя oсвiтньoТ .цiяльнocтi Кpеменнyцькoгo нaцioнaлЬнoгo

yнiвеpситетy iмeнi Миxaйлa oстpoгpaдськoГo зi спецiaльнoстi 8.02030304
<Пеpеклaд>гpyHTy€ T Ься нa КoнцепцiТ oсвiтньoТ .цiяльнoстi щoДo пiдгoтoвки
Bченorо
ЯКa зaTBеp.ц)кенa
мaгiсщiв зi спецiaльнoстi 8.02030304 <Пepеклaд>>,
paДoЮyнiвеpсиTеTy.
2. Фaxoвий piвень пpoфесopсЬкo.BикЛa.цaцЬкoГoскJIa.цy' 3oкpеМa'
випyскoвoТ кaфедpи ПеpекЛaДy, щo зaбезпенyе BикЛa.цaIIHЯ.цисциплiн yсix

циклiв, вiдпoвiдaloTЬ BиМoгaМ i кpитepiям Лiцензiйниx yМoB ПpoBa.цxtеннЯ
освiтньoi Дiяльнoстi зaклaДiв oсвiти щoДo пi.цгoтoвки стy.Центiв oсвiтньoгo
сTyПенЮмaгiощ зi спецiaльнoстi8.02030304кПеpекЛa.ц)).
yнiвеpситeтy
3. Maтеpiальнo-теxнiчнa бaзa КpеМенЧyцЬкoгoнaцioHЕLJIЬнoгo
iменi Mиxaйлa oстpoгpaДсЬкoГo зaдoвiльнa, ДoзBoЛяс пoвнiстro зaбезпечити
i
нaBч€ U IЬHийпpoцес з пi.цгoтoBкимaгiстpiв спецiaльнoстi 8.02030304<<Пеpеклap>
вiДпoвiДaе Лiцензiйним yМoBaМ ПpoBa.цженняoсвiтньoi дiяльнoстi зaклaДiв
oсвiти Зa зaяBЛенимoбсягoм.
4. Haвчaльнo-МeToДичнезaбезпeченн,l вiДпoвiДaс BиMoГaМ пiдгoтoвки
мaгiстpiв спецiaльнoстi 8.02030304 <Пеpеклaд>.Aнaлiз oКx, oПП, зaсoбiв
Дiaгнoстики якoсTi oсвiти, нaBчzшЬнoгoПЛaнy,Пpo|paм З I{aBЧ€ t ПЬниx.цисциплiн
свiДчить Пpo Tе' щo Boни зaбезпечyloTЬбaгaтoстyПеIlеByпiдгoтoвкy фaхiвця Ta
BpaХoByloтьнoвiтнi тенДенцii oсвiти Укpaiни.
Пpoцесy пiдгoToBки мaгiстpiв
5. Iнфopмaцiйне зaбезпеченняIIaBчzLЛЬнoгo
вiДпoвiДaенopмaм.
спецiaльнoстi8.02030304<Пеpеклa.ц>
б. Aнaлiз мaтеpiaлiв сaмoaнaлiзy, екзaМеHaцiйниxсесiй i мaгiстеpcЬкиx
,цoслi.цжень.цaIoTЬпi.цстaви зpoбити BисIIoBoк Пpo To, щo якiсть пiДгoтoвки
стyдентiв oсвiтньoгo сTyПенroмaгiстp зi спецiaльнoстi8.02030304<Пеpеклaд>
вiДпoвiДa€ BиMoГaМaкpеДитaцiТ.
Ha пi.цстaвiпpoведенoi ексПеpTизи,мaтеpiaлiвсaмoaнaлiзyтa пopiвняннЯ
фaкти.lниХПoкaзникiвДiяльнoстi i lepжaвниx aкpеДитaцiйниxBиМoГ'Зaзнaчениx
y вiдпoвiДниx пopiвняльниx тa6лиЩяx,ексПеpTнaкoмiсiя зpoбилa BисtIoBoк, щo
oсвiтньoТдiяльнoстi з
в yнiвеpситетi сTвopенoнеoбxiДнi yмoви .цляПpoBa.ц)кеннЯ
пi.цгoтoвкиздoбyвaчiв oсвiTнЬoГo сTyIIенЮмaгiстp зi спецiaльнoстi 8.02030304
кПеpeклaд>.
Ha пiДстaвi Bк€ t зaнoГo Bище ексПеpTIIaкoмiсiя МoH УкpaТни зpoбилa
BисHoBoк щoДo мoжсливoстi пеpвиннoi aкpедитaцii У КpемeнuyцЬкoМy
нaцioнaлЬнoМy yнiвеpситетi iменi Mиxaйлa oстpoгpa,цсЬкoГo спецiaльнoстi
з лiцензoBaниМoбсягoм 15 oсiб.ценнoiфopми нaBЧaння.
8.02030304<ПеpекЛa.ц)
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Мaтеpiaли екcпepTиЗи ДoBеДенo Дo вi.цoмa pекTopa yнiвеpситетy Ta
IIayкoBo.педaгoгiнниx
пpaцiвникiв
кaфедpи
ПеpeкЛa.цyКpеменЧyцЬкoгo

yнiвеpситетyiменi Mиxaйлaoстpoгpa.цськoГo.
нaцioнaлЬнoГo
Гoлoвa ексПеpTIIotкoмiсit
пpoфесopкaфедpигеpмaнськоТ
фiлoлoгii Ta ПеprклaДy
КиТвськoГoнaцioнaJlЬнoГoyнiвеpситетy
iменi ТapaсaTTTg3чgнк3,
/цoкTopфiлoлoгiuниx нayк' Пpoфeсop .#,",1)

ц,r^Ч-z

Член ексПеpTIIoi кoмiсiТ:
ДекaH фaкyльтеTy iнoЗеМних МoB

/

КipoвoгpaДсЬкoГoДrp)кaBl{oГo
yнiвеpсиTеTy
Пе.цaгoГiчнoГo
iменi Boлo.цимиpaBиHниченкa,
кaн.ци,цaT
фiлoлoгivнихнayк, Пpoфесop.
З експеpTIIllMи

BисHoBкaМи

B. B. Кoзлoвський

\/
t-'4
oзHaйoмлeнi:

/

/

o. M. Бiлoyс

Pектop
yнiвеpситетy
КpеменнyцЬкoГo
нaцioнaльнoгo
iменi Миxaйлa oстpoгpaДGЬкoгo'

i__--1&,
-;'-*
...4
. ;.':ll" ,t
.
.

ul

t.
r'

М. B. Зaгipняк

,;j,

Л.P. Безyглa
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ПOPIBIIяЛЬIIA TAБЛиця
BIДПOBЦIIOсTI сTAIIУ ЗAБЕЗПEЧЕIIня
УIIIBЕ,PсиTETУ
IIAцIoнAЛЬнoгo
кPEMEIIЧУцЬкOгO

IMЕIII MиXAЙЛA oCTPoгPAДсЬкoгo
ЛIцЕнзrЙним ).MoBAM IIAДAIIHя oCBITIIIх ПoсЛУг
У сФЕ,PIBищoi oсвrти
ЗI сПEЦIAЛЬIIOсTI

8.02030304(IIBPЕкЛA.ц)

Haзвa ПoкaЗHикa(нopмaтивy)

I

Фaктичне
Знaчення
пoк€ l з}Iикa ЗнaЧенн,I
(нopмaтивy) Пoк€ l зникa

2

J

Biдоlгlення
фaкти.lнoгo
ЗнaчеHня
Пoкa:}никaвiд
нopMaTиBнoГo

4

1. Зaгaльн BиMoги
1.1Кoнцепцiя,цiяльнoстiЗa ЗaяBлеHиМ
З
HaПpяМoМ(спецiaльнiстro),пoГo.ц)кенa
Pa.цoroмiнiстpiв Aвтoнoмнoi Pеспyблiки
-г
+
Кpим, oблaснoro,КиТвськoto,
CевaстoпoЛЬсЬкoloмiськими .цrp)кaBIIиМи
aдмiнiстpaцiями
| .2 ЗaявлениЙлiцeнзoвaний'oбсяг(деннa
.зl12t15tнaв.raння)
нaBчaння/зaoчнa
фopмa
фopмa
2 кaДpoBе зaбезпечeнняпiдгoтoвки фaxiвцiв зaявлeнoi спецiaльнoстi
2. 1 Чaсткa нayкoBo.педaгoгiчниx
пpaцiвникiв з нayкoBиМиcTyПенЯMиTa
BчеIIиMизBaIIняMи,якi зaбeЗПеЧyloTЬ
BикЛaДaIIнялекцiйниx гoДин сoцiaльнo.
гyмaнiтapнoГo цикЛy .цисциплiн
нaBч€ L [ЬнoГo ПЛaнy спецiaльнoстi (Yo вiд

95

100

+5

50

100

+50

кiлькoстiгoДин)

y ToМy числi якi пpaцroloTь y.цaнoМy
нaBЧaJIЬнoМyзaкЛaдi зa oсHoBI{иМмiсцем
poбoти

2.2 Чacткa нayкoBo-педaгoгiчниХ
пpaцiвникiв з HayкoBиМисTyПенЯNIИTa
BчениМи зBaнняМи, якi зaбеЗПеЧyloTЬ
BикЛaДaннялекцiйниx Гo.циH
фyндaменTaJlьItoГoцикJIy .цисциплiн
I{aBч€ L [ЬнoГoПЛaнy спецiaльнoстi (Yo вtд
кiлькoстi гoДин) (зa виняткoм вiйськoBиx
нaBчzшЬнИX ДИcЦИплiн)

95

B. B. Кoзлoвcькuй
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1
y ToМyчисЛi якi ПpaцюIoTЬy.цaнoМy
нaBч€ ш ЬнoМyЗaкЛaДiЗa oсI{oBI{иМ
мiсцем
poбoти
З них: дoктopiв нayк aбo пpoфесopiв
(пp, poзpaхyнкy чaсTки дoктopiв нayк
aбo пpoфесopiв.цoЗBoЛЯсTЬсЯ
пpиpiвнroBaTиДBox кaнДиДaТiвнayк,
безпеpеpвнoТ
ДoЦентiв,якi мaroTЬсTalI<
IlayкoBo.педaгoгiннoipoбoти B .цaнoМy
HaBчuLIIЬHoМy
ЗaкЛaдiне МенЦIеl0 poкiв, a
Taкo)кс aBTopaМи(спiвaвтopaми)
пiдpy.rникiв,нaвu€ L ПЬниxпoсiбникiв з
гpифoм Miнiстеpствa oсвiти i нayки,
мoлoДi Ta сПopTyУкpaТни aбo
мoнoгpaфiй,.цooДнoГo.цoкTopaнayк aбo
пpoфесopa)
2 .З Чacткa нayкoBo.пеДaгoгiчниx
пpaцiвникiв з нayкoBиМисTyпеняМиTa

BчениМи зBaнI{'lМи,якi зaбезПеЧУIoTЬ
BикЛaДaннялекцiйних ГoДин фaxoвиx
.цисциплiн нaBч€ U IЬнoГo пЛaнy
спецiaльнocтi (Yo вiд кiлькoстi гo.цин)
y ToМy чисЛ1 як1 ПpaцЮIoTЬy.цaнoМy
HaBч€ L ЛЬHoМyзaкЛaДi зa oснoBIIиМ мiсцем
poбoти

2

4

.'t

J

50

40, aлене
менцrенiж
l дoктop
нayк aбo
пpoфесop
нa25 ociб
лiцензoвaHoГo oбсягy

95

100

+5

50

7З,5

+?? s

З них: дoктopiвнayк aбo пpoфесopiв
(пp, poЗpaxyнкyчaсTки дoктopiв нayк
aбo пpoфесopiв.цoзBoлЯеTЬсЯ
40, aле не
пpиpiвнroг,aTИДBoХкaнДиДaTiвнayк,
менruенiж
42,6
.цoЦентiв,якi мaтoTЬcTarкбезпеpеpвнoi
1 дoктop
(2 дoктopи
нayкoBo-педaгoгi.rнoipoбoти B .цaнoМy
нayк aбo
IIaBч€ l IIЬHoМy
зaкЛaдiне Менше 10 poкiв, a пpoфесop нa 15 oсiб
лiцензoвa.
Taкo)кr aBTopaМи(спiвaвтopaми)
нa25 ociб
нoГo
пiдpy.rникiв,нaвн€ ш Iьt{иxпoсiбникiв з
лiцeнзoвa.
oбсяry)
гpифoм Miнiстеpствa oсвiти i нayки,
нoГo oбсягy
мoлoдi Ta сПopTyУкpaiни aбo
мoнoгpaфiй,дo o,цнoГo.цoкTopa
нayк aбo
пpoфесopa)
2.4 Чacткa ПеДaГoГiчниxпpaцiвникiв
вищoТкaтегopiТ,якi виклa.цaloTЬ
лекцiйнi

+2,6

ГoДини .цисциплiн HaBЧ€ L [ьнoГo ПЛaнY
Гoлoва eкcnеpmнoi колticii, npoфecop

B. B. КoзлoвcькaЙ

з4

1

2

J

+

-г

+

-г

-t

4

сПецi€ l ЛЬнocTi (oА вi.ц кiлькoстi гo.цин)

2.5 HaявъliстькaфеДpиЗ фyндaментaльнoi
пiдгoтовки
2,6 Haявнiсть кaфелpизi спецiaльнoi
(фaxoвoТ)пiдгoтoBки,Якy oчoлЮr
нayкoвoфaxiвецьвi.цпoвiДнoТ
педaгoгiчнoi спецiaльнoстi:
ДoкTopнayк aбo пpофесop

+

-1-

кaн.ци.цaTнayк''цoценT

3. Maтеpiaльнo.технiчнa бaзa
3. 1 Зaбезпеченiсть лaбоpaтopiями,
пoлiгoнaми, oблaднaн}IяМ,
yсTaTкyBaнняМ' неoбxiДниМ .цЛЯ
Bикoнaння нaBЧ€ ш ЬниХ Пpoгpaм (у 0А
вiд пoтpеби)

стyдентiв
3.2 Зa6eзпеченiсть

ГypTo)киTкoм (y oА вiд пoтpеби)

100

100

70

100

+30

I2

17,8

+5,8

3.3КiлькiстьpoбoчиХкoмП'toтеpниx
мiсцьнa 100стyдентiв(кpiм

спецiaльнoстей,якi нaлеlкaTЬДo гaгryзей
знaнь 0102 ''ФiзичнеBиxoBaння,спopт i
здopoв'яЛIoдини''| 0202 ''MистецTBo'',
кpiм спецiaльнoстi''.Цизaйн'')
3.4 Кiлькiсть poбoчиxкoМП'toтеpниx
мiсць нa 100 стyдентiв(.шля
спецiaльнoотей,якi нaлех<aTЬ
.цoгaлyзей
''Фiзичне
BиxoBaння,спopт i
зIIaнЬ0102
здopoв'яЛtoдини''i 0202 ''МистецTBo'',
кpiм спеЦiaльнoстi''.{изaйн'')
3.5 Haявнiсть пyнктiв xap.rуBaннЯ
3.6 Haявнiсть спopTиBHoГoЗaJIy
З.7 ЪIaявнiсть стaДioнy aбo сПopTиBIIoГo
мaй.цaнчикY

3.8 Haявнiсть медичнoГoПytlкTy

6

.г

..т-

+

+

-г

-г

-г

.т

4. HaвчaЛЬнo.MeTo.циЧне зaбезпечеHIlя

4. 1 Haявнiсть oсвiтнЬo-кBсtЛiфiкaцiйнoi
xapaкTеpуrc^tИКИ
фaxiвця (y т.ч.
вapiaтивнoiкoмпoненти)
4 .2 Haявнiсть oсвiтньo-пpoфесiйнoi
ПpoГpaМипiДгoтoвки фaхiвця (y т.u.
вapiaтивнoi кoмпoненти)
Гoлoвtt eкcnеpmнoi кo"uicii, npoфecop

+

.г

+

т
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I

a
Z

4.З Haявнiсть нaвч€ U lЬнoгo ПЛaнy'
ЗaTBеpД)кенoГoB yсTaнoBЛенoМу Пopя.цкУ
4.4 Haявнiсть нaвч€ L ЛЬнo-МеTo.цичнoГo
зaбезпечеHня .цЛЯкolкнoi дисциплiни
нaBЧzшьнoГoПЛaI{У(% вiд пoтpеби):
4.4.I Нaвчaльниx i poбoЧиx I{aBЧ€ t JIЬниx
ПpoГpaМ.цисциплiн

J

-г

4.4.2Плaнiв семiнapсЬкиx'ПpaкTичниХ
зaI{ЯTЬ'
зaBДaнЬдля лaбopaTopниx
poбiт(% вiд пoтpeби)
4.4.з Mетo.цичниxвкaзiвoк i TеМaTик
кoнTpoЛЬниx,кypсoBиx poбiт (пpoектiв)
4.5 Haявнiсть пaкетiв кoнтpoЛьниx
ЗaBДaI{Ь
ДлЯкoМплекснoi пеpевipкиЗнaнЬ
з ДисциПлiнсoцiaлЬнo-ГyМaнiтapнoi,
фyндaментaльнoiтa фaxoвoi пiдгoтoBки
(% вiд пoтpеби)
4.6 ЗaбeзпеченiстьпpoГpaМaмивсix видiв
ПpaкTик(% вiд пoтpеби)
4.7 Haявнiсть метo.цичниХвкaзiвoк щo.цo
BикoHaння.ципЛoМниxpoбiт (пpoектiв),

4

-t

-t

100

100

100

r00

100

100

100

100

100

100

+

+

100

100

.цеpx{aBIIиxекзaменiв

4.8 !идaкTичI{е зaбезпечеt{нясaмoстiйнoТ
poбoти стyдентiв (y т.ч. З BикopисTaI{няM
iнфopмaцiйниx TеxнoлoГiiт) (% вiд
цqщеби)

4.9 Haявнiсть кpитеpiiв oцiнroвaннЯзнaнЬ

+

+

i вмiнь стy.центiв

5. Iнфopмaцiйне3aoеЗПечеIIH

5.1 Зaбезпеченiсть
стyдeнтiв

пiдpy.rникaМи' нaBЧ€ I JIЬIIиМи
пoсiбникaмtИ, rIaЯBHиМиy влaснiй
бiблioтецi (o/oвiд пoтpеби)

Я

100

100

5.2 CпiввiднorпенняпoсaДкoBиxмiсць y
BЛaсниХчиTЕlлЬниxЗ€ ш ax дo зaгaльнoТ
ЧисеЛЬнoстiстyдентiв (Yoвiд пoтpеби)

5

5

5.3 Зaбезпеченiсть чиT€ ш IЬниxзaлiв
фaxoвими пеpioдиvниМи Bи.цaннЯМи

8

9

Гoл oва екc пеpmн oi кoлlic i|i, np o ф ecop
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1

5.4 Moжливiсть ДoсTyгIyвиклaдa.riвi
стyдентiв дo IнтеpнrT як Д)кеpеЛa
iнфopмaцii:
нaявнiсть oблaДнaниxлaбopaтopiй
нaявнiсть кaнaлiв /цoсTyпy

^

2

J

-г

-г

-г

.г

Гoлoвa ексПеpTl{oiкoмiсii:
пpoфесopкaфедpигеpмaнськоi
фiлoлoгii Ta ПеpекJlaДy
Киiвськoгo нaцioнztЛьнoГo
yнiвеpситетy
iменi TapaсaTTJевченкa,
ДoкTopфiлoлoгi.rниxl{ayк,пpoфесop

4

''---7 B. B. Кoзлoвський

Член ексПеpTнoiкoмiсiТ:
.цекaнфaкyльтетy iнoземних MoB

КipoвoгpaДсЬкoГo.цеp)кaBl{oГo
педaгoгiuнoГoyнiвеpсиTеTy
iменi Boлo.цимиpaBинниченкa.
кaн.ци.цaT
фiлoлoгiuниx нayк, пpoфeсop/

o. М. Бiлoyс

/'

I

I

З експеpTIlиMи BисIIoBкaМи oзнaйoмленi:

Pектop

Кpемен.ryцЬкoГo
нaцioнaлЬнoгo
унiвеlэсиiеiтy
.
''u
iменiMиxaйлaoстpoгpaд."*o.oi,
,' ,,,
.:
ДoкTopтеxнiчнихнayк' пpoфе-ооp
М. B. Зaгipняк
,!lz,
' , ,| .
а;.
,/,
:,/

\rr.,

ЗaвiдyвaнкaфедpиПеpекЛaДy

/--/

нayк,пpoфесop nru;
ДoкTop
фiлoлoгi.lниx

Гoлoва екcnеpmнoi кoлticii, npoфеcop

--

Л. P. Безyглa
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ПOPIBIIяЛЬIIA TAБЛиЦя ДOTPиMAHHя кPЕ'MЕ,нЧУЦЬкиM
IIAЦIoHAЛЬниM УHIBЕPсиTЕ,TOM IMЕHI миxдЙлд
oсTPoгPAДсЬкoгo
BиMoг
ДЕPжABHих AкPЕДитlцIЙниx
якICHих
XAPAкTЕPисTик ПIДгoToBкI{ ФAXIBЦIB зI
щoДo
(ПЕPEкЛAД>
сПЕцIAЛЬHOсTI 8.02030304
Haзвa ПoкaЗникa(нopмaтивy)

HopмaTиB

2

1

Фaкт
a
J

Biщс{ЛеннЯ

4

б. Якiснi хapaкTеpисTикI{ пiДгoтoвки фaхiвцiв
1. Умoви зaбезпече}Iня.цеp)кaBIIoiгapaнтii якoстi вищoТ

oсвiти

1.1. Bикoнaння нaBч€ ш ЬнoГo ПЛaнy зa ПoкulзникaМи:
пеpелiк I{aBЧ€ t IIьHиxДисциплiн, Гo.цини' фopми
кoнтpoлtо,0/o

100

100

| .2. ПiдвищеннЯ квaлiфiкaцii виклaДaчiвпoстiйнoгo
скЛaДyЗa oсTaннi 5 poкiв, o/o
1.3. Чисельнiсть нayкoBo-педaгoгi.rниx(педaгогi.rниx)
пpaцiвникiв,щo oбслyгoвytoTЬспецia.пьнiстьi
y IIaBч€ ш ЬнoМyзaклaдi Зa oснoB}lиммiсцем
ПpaцЮIoTЬ

100

100

100

r00

90
50

100 +10
8 3 , 3 +Зз,з

poбoти, якi зaймaloTьсЯ BДoскoн€ t JIеIIHяМHaBч€ L ЛьнoМеTo.цичHoгoзaбезПеЧеннЯ,HayкoBиМи Дoслi.цlкенняМи,
пi,цгoтoвкoro пiдpyчникiв Ta нaBч€ L ПЬниx пoсiбник tв, oА

2. PезyльTaTИoсвiтньoТдiяльнocтi (piвень пiдгoтoвки
фaxiвцiв),не менrше%o

2.1.PiвенЬзнaнЬстyдентiвз ryмaнiтapнoiтa сoцiaльнoекoнoмiчнoТ
пiдгoТoBки
:
2.I.|. Успirпнo Bикoнaнi кoнтpoльнi зaв.цaння,oА

2.I.2.Якiснo викoнaнi кoIITpoлЬнi
(oцiнки <5>
зaв.цaння
o/o
i ,r4rr\,
2.2. PiвeнЬ знaнь стy.Центiвз ПpиpoДничo-Hayкoвoi
(фундaментaльнoТ)
пiдгoтoвки:
2.2.|. УспirшнoBикoнaнiкoнтpoльнiзaвдaння,o/o
2.2.2.Якiснo викoнaнi кoнTpoлЬнiзaвДaння(oцiнки <<5>>
i <<4>>),Yo
2.3. PiвенЬ зHaI{Ьстyдентiв зi спецiaльнoi (фaxовoТ)
пiдгoтoвки:
2.з,|. Успilшнo BикoHaнi кoнтpoльнi зaвдaння, o/o

90
2.з,2,Якiснo викoнaнi кoIITpoлЬнiзaвдaння(oцiнки <<5>> 5 0
o
i <<4>>),
3. opгaнiзaцiя нaУкoвoi poбoти

Гoл oва el<cnеpmн oi кoлtici|i, npo феcop

8,

100
75

+10

+25
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2

I
3.1. Haявнiсть y сTpyкTypiнaв.raльнoГoзaкЛa.цy
нayкoBиxпiдpoз.цiлiв
З,2,УчacТЬсTy.цеHтiв
y нayкoвiй poбoтi (нayкoвapoбoтa
нa кaфедpaxTa в лaбopaтopiях,yЧaсTЬB нayкoBих
кoнфеpенцiяx,кoнкypcaХ, BисTaBкax,пpoфiльних
oлiмпiaДaxтoщo)
Гoлoвa ексПеpTнoiкoмiсii:
пpoфесopкaфедpигеpмaнськoТ
фiлoлoгii Ta ПеpекЛaДy
Киiвськoгo нaцioнuшIЬнoГo
yнiвеpситетy
,d.)
iменi TapacaTTTg3чgцк3,
M/
.цoкTopфiлoлoгi.lниxнayк, пpoфесop q,у-ч
Член ексПеpTнoТ
кoмiсiТ:
Дrкaн фaкyльтетyiнoземниx MoB
Кipoвoгpa.цсЬкoГo
ДеpжaвнoГo
пе.цaгoгiчнoгoyнiвеpсиTеTy
iменi BoлoдимиpaBинниченкa,
кaн.цидaTфiлoлoгi.rнихнayк, пpoфесop

-t

J

т

+

+

+

4
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/

/

/; , i
/ /..li,
// ^
o. M. Бiлoyс
//

I/

,/
\./

З eкспеpTHиМи BиснoBкaMи oЗHaйoмленi:
Pектop

'.. j,...'.'.

...

ji:

Кpемен.ryцЬкoГoнaцioнa.гrьнoгo
УтtiвеpсиTeTу
',
-iменi Mиxaйлa oстpoгpaд."n*o,
:
|., -,.
теxнiчниx
нayк'
:,1
пpoфесop,,,
ДoкTop
..

.r",.,,,
',.,
':

:

:

.

t:'.

Зaвiдyвa.rкaфедpипеpеклa.{у]

,..i

i*_

i]'

.',/,-\-^

нayк,пpoфесоp {0 rп
ДoкTop
фiлoлoгiнниx

Гoлoва екcnеpmнoi кoлticii, npофеcop

М. B. Зaгipняк
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ЗBEДЕнI BIДOMOсTI
Пpo ДoTpиMaння aкpeДиTaцiйних yMoB y сфеpi вищoi oсвiти

Пopiвняльнa тaблиця .цoщиМaннякa.цpoBиxi теxнoлoгiчниx BиМoГ
тa iнфopмaцiйнoгo
нaBчaJlЬнo.МеTo.цичнoГo
щoДo мaтеpiarrЬнo.Tеxнi.rнoгo,
зaбезпeченняoсвiтньoi .цiяльнoстiy сфеpi вищoТoсвiти Кpемен.ryцЬкoГo

yнiвеpситетyiменi Mиxaйлaoстpoгpa.цсЬкoГo
нaцioнaлЬнoГo
кПеpекЛa.ц)
8.02030304
зi спецiaльнoстi

Biщсшlення
Знaчення
Пoкaзникa
(нopмaтивy)

Haзвa пoкaзIIикa(нopмaтивy)

1

Фaктичне
Знaчення
пoкaзникa

z

фaкти.lнoгo
ЗнaченнЯ
пoкaзникaвi.ц
нopМaтиBнoгo

4

a
J

1.КAДOBI BИМoГИ
oсвiтrrьoТ
щoДo зaбезпеченшIпpoBa'цяtення
y
вищоi
освiти
дiяльнoстi сфеpi

ЗaпoчaткyBa}Iня

ПpoBaДжеtl

я oсBlTнЬo1 дlялЬнocTl

1. Haявнiстьy зaклaдioсвiтипiдpoздiлy.п,rкaфедpи,
зa пiдгoтoвкyздoбyвauiввищoi
вiдпoвiдaлЬниx
oсвiти

+

-г

2. Haявнiсть y складi пiдpoздiлy.пl кaфедpи,
щи oсoби,щo щи oсoби,щo
МaIoTЬ
Мil}oTЬ
вiдпoвiдa'rьниxЗa пiдгoтoвкy здoбрauiв вищoi
нaщoвий
(пpоектнoi
poбoнoi
ГpyПи)
нaщoвий
Гpyпи
oсвiти, тимчaсовoi
стyпiнь тa
ст1тliньтa
пpaЦiвникiв,нa якy
З нa}кoBo-пе.цaгoгi.пtиx
BЧене
зB€ l нн,I'
вЧене
зB€
I
I{IUI'
пiдгoтoвкy
вiдпoвiдa;rьнiсть
зa
пoюta.ценo
з ниx o.цин
з ниx o.цин
здобрauiв вищoi oсвiти зa ПеBI{oIoспецia.lrьнiстro
нaщ
aбс
.цoкTopнayк'
IoкTop
пpoфесop
пpoфесop
(гapaнтa
3. Haявнiотьy кеpiвникa ПpoектTroiгpyпи
oсвiтньоiпpoгpaми):
1) нaщoвoгo сTyпенJI тa/aбo BчеI{oГoзBaннJIзa
вiдпoвiднoю aбo спopi.цненolо спецiaльнiстro
2) нa1кoвoГo сTyIIешI Ta BЧенoгo ЗBaння Зa
вiдпoвiднoю aбo спopi.цненoro cпецiа.llьнiстro

тa/aбo нa1кoвoТ
3) стa:кyнa}кoвo-Пе.цaгoгi.*loi
poбoтине МеншIяк 10 poкiв (лo 6 веpесня20|9 p.
ДЛяПoЧaткoBoгopiвrrяз ypax}ъaннJ{МcTa:кy
педaгoгi.пroipoбoти)

+

+

+

+

Пpoвaдження
oсвiтньoiдiяльнoстi
4. Пpoведеннялекцiй з нaBчaJIьнихдисциплiн
(нaщoвими) пpaшiвник.lМи
нayкoBo.пе.цaгoгi.*rими
мiсцем
вi.цпoвiднoiспецia,цьнocтiзa oсI{oвI{иM
poбoти (мiнiмaльний вi.цсoтoквизнaченoi
ПЛaнoМкiлькoстi гoдин):
I{aBчaЛЬниМ

Гoлoва eкcnеpmнoi кoлlicii, npoфecоp
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I
1) якi мaroтьнaщoвий стyпiнь тa/aбoвченезBaIIIUI
(дo 6 веpесня20|9 p. ДJIяпoЧaткoBoгopiвня з
ypaxyвaнHЯмпеДaгoгi.*rихпpauiвникiв, якi мaroть
BиIЦУкaтегopito)
2) якi МaIoTЬнaщoвий стyпiнь.цoкTopaнayк aбo

2
50

25

4

a
J

100

+50

48

+2З

BчеI{е зBaннJI пpoфесopa

3) якi МaIoTьнayковий стyпiнь Дoктopaнa}.кTa
Bчене зBa}IIUI

5. Пpoведеннялекцiй 3 I{aBчaJIЬIlих
Дисциплiн,щo
зaбезпетylотьфopмрaння пpoфесiйниx
кoмпетеншIoстей,нa}.кoвo-пеДaгoгi.шrими
(нaщoвими) пpaцiвник€lМи, якi е визнaними
пpoфеоioнaлaМи
poбoти зa фaхoм
З.цoсвi.цoм
(мiнiмшlьний вiдсoтoк BизI{aЧrнoiнaвчaльним
пЛaнoМкiлькoстi гoдин):
1) лoслiлницькoi,yпpaвлiнськoi, iннoвaцiйнoi aбo
15
rвopчoi poбoти зa фaхoм
2) пpaкти.пroipoбoти зa фaхoм
6. Пpoведенrrялекцiй, Пpaктичних,оемiнapсЬкихTa
пlДI}Trкти
лaбopaтopниxЗЕшl,lTЬ'
з.цiйсненнянa}кoBoгo
1_16пyнктy
кеpiвництвaк}pсoвиМи,.циПлoМнимиpoбoтaми
5 пpимiтoк
(пpoектaми),дисеpтaцiйними дoслiдженrrшlи
(нaщoвими) пpaцiвник.tМи'
IlayкoBo-Пе.цaгoгi.пrими
piвень нaщoвoТтa пpoфесiйнoi aктивнoстi кoжнoгo
З якиx зaсвiдтyeтьcяBикoнal{шlМзa oстaннi гI'яTЬ
poкiв не МеншIетpьoх }ъ,{oB'
зaзнaЧенихy п1нктi 5
пpимiтoк
7. HaявнiстЬ BиIIyскoBoiкaфедpиiз спецiаrrьнoi
(фaхoвoi)пi.цгoтoвки,якy oчoJIIoсфaxiвець
вiдпoвiднoi aбo спopiдненoi нayкoвo-педaгoгi.пloi
спецiальнocтi:
1) з нaщoвиМ сTyпенеМ .цoктopa нa}.к Ta BчениМ
зBa}IняМ
2) з нayкoвиМ

cTyIIенеМ Ta BчениМ ЗBa}IIUIМ

3) з нalкoвиМ

сTYIIенем aбо BчrниМ зBilн}UlМ

8. HaявнiстЬTpy.цoBиxдoгoвоpiв (кoнщaктiв) з
yсiмa нa}.кoBo-Ilr.цaгoгiчними
пpaЦiвникaми тal aбo
poбoтy
нaкaзiвпpo пpийнятrя iх нa

70,7

+

+
+
+

+

TЕХHOЛOГIЧHI BИMoГИ
зaбезпечеt{ня
oовiтньoiдiяльнoстiy сфеpiBищoioсвiти
щoДoмaтеpia.пьнo-технiчнoгo
ЗaпoчaткYBaнI{я пpoBa.цхtенняoсвiтньoi дiяльнoстi
s?
1. Зaбезпеченiсть пpимiщенняМи ДЛ'I пpoBеДеIIнJI
2,4
I{aBчaЛЬнихзaн,{TЬTa кoнтpoЛЬних зaхo,цiв (кв.
метpiв нa oДнy oсoбy для фaкти.+roГo кoIITиI{генТy
стy.ЦентiвTa зa;IвЛенoгo oбсягy з yp€lхyвalrшМ
нaBчaння зa змiнal,rи)
-

Гoлoва екcnеpmнoi кoлticii, npoфеcop
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+2,9
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I
2. ЗaбезпеченiстьМyлЬTиМе.цiйним
oбладнarrням
o.ЩIoчaснoгo
BикopистaнI{яB нaBчaлЬниx
.цJUI
ayлитopiях (мiнiмaльний вi.цсoтoккiлькoстi
ayдитopiй)
3 . Нaявнiсть сoцiaльнo-пoбyгoвoiiнфpaстptктypи:
l) бiблioтеки' y ToMy числi чиTaЛЬнoгoзaлY
2) пlтrкriв xapчyBaнн;l

2

30

35

+
+

т
-г
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+
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5. Зaбезпечeнiстькoмп' roтеpниМиpoбo.пaми
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1. HaявнiстЬ oписy oсвiтньoi ПpoгpaМи
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2' HаявнiотЬ нaBЧaJIЬнoгoПЛal{y Ta ПoяснIоBaльнoi
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+
ЗaПиски.цoнЬoгo
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+
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+

IIaBчaJIЬI{oГo ПЛaнY
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6. Зaбезпеченiсть стyдентiв IIaBчaJIЬI{иМи
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вiдпoвiднoгo aбo спopiдненoгo пpoфirпо' B ToМy
.*rслi B елекTpol{нoмy виглядi

2. Haявнiсть.Цoстyпy
дo бaз.цaниxпеpioди.пrих

не МеншI як
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Iia}кoBих BиДaнЬ aнглiйськolo МoBoIо вiдпoвiднoгo

aбoспopiлнrнoгoпpoфiлrо(дoпyскaсться
спiльне
кopисTyвaння
бaзaмикiлькoмaзaкJlaДaМи
oсвiти)
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3. Haявнiсть oфiцiйнoгo веб-сaйтyзutкJlaДy
oсвiти,
нaякoМy poзмiщенa oсI{oBнaiнфopмaцiя пpo йoгo
.цiяльнiсть(сщщтypa, лiцензii тa сеpтифiкaTипpo
aкpедитaцiro,oсвiтн.я/oсвiтньo-н
aукoьa/
виДaвничa/aтестaцiйнa (нayкoвиx кaдpiв)
.цiяльнiсть,нaвчaльнiтa нayкoвi сщщтypнi
пiдpoздiли тa ix сшraд,пеpелiк IIaBчЕlJIЬIIиx
Дlсциплiн, ПpaBиЛaпpийoмy' кoнTaкTнa
iнфopмaцiя)
4. HaявнiотЬrЛrкTpoннoгopесypcy зaклa,цyoсвiти,
60
який мiстиTЬнaвчaЛьнo-Метo.ци.шi
мaтеpiaлиз
нaBчaлЬниx.цисциплiнIIaBчaЛЬнoгoПЛiЦ{y'B тoМy
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Гoлoвa ексПеpTнoiкoмiсii:
ПpoфесopкaфедpиГеpМaнсЬкoi
фiлoлoгii Ta ПеpекЛaДy
КиiвськoГo нaцioн€ L ГIьнoГoyнiBеpсиTeTy
,л
iменi TapacaTllевченкa,
Y
ДoкTopфiлoлoгiuниx нayк, пpoфесop Ф---.Член rксПrpTнoi кoмiсii:
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yнiвеpситетy
ПеДaГoГiчнoГo
iменi BoлoДимиpaBинниЧенкa,
кaнДи.цaT
фiлoлoгi.rниxнayк, пpoфесop
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