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1. Обґрунтування потреби підготовки фахівців спеціальності 035 

«Філологія» другого освітньо-кваліфікаційного рівня (магістерського), 

спеціалізація 035.041   «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська» 

 

1.1 Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону 

щодо потреби у фахівцях  

 

Інтенсивне розширення міжнародних зв'язків, викликане новими 

економічними і політичними умовами, розвиток ринкових відносин в 

Україні, забезпечення правових механізмів економічних реформ потребують 

висококваліфікованих фахівців-перекладачів, що вільно володіють 

іноземними мовами, здатних сприяти взаємовигідним відносинам між 

представниками нашої країни та іноземними партнерами на високому рівні.  

Основну роль у цьому має відіграти вища освіта – фундаментальна, 

наукова, загальнокультурна, практична підготовка магістра з урахуванням 

його індивідуальності, де відбувається орієнтація на особистість, на 

становлення національного інтелекту, який формується на базі глибоких 

знань світової і національної культури, досягнень прогресу 

Приазовський регіон Донецької області є одним з найпотужніших 

індустріальних районів України з розвинутою виробничою та соціальною 

інфраструктурою, специфічними соціально-економічними процесами, що 

обумовлюють складні проблеми територіального розвитку.  

Реалією сьогодення стало намагання України приєднатися до 

Європейської спільноти, бурхливий розвиток контактів між країнами 

Західної Європи та вітчизняними спеціалістами у сфері бізнесу, економіки, 

культури. Саме ці процеси виявили дефіцит професійно підготовлених 

перекладачів. Сьогодні, коли міжнародні контакти на різних рівнях 

життєдіяльності стають все інтенсивнішими, вага перекладу у суспільстві 

збільшується, а вимоги до професійної підготовки перекладачів зростають. 



Тому, висока місія перекладача – сприяння взаєморозумінню між людьми, 

що є носіями різних культур – може бути досягнута лише на ґрунті 

фундаментальних знань у галузі перекладу. 

Донецький регіон традиційно вважається промисловим, тут 

зосереджені такі потужні галузі промисловості, як металургія, 

машинобудування, енергетика, транспорт, зокрема морській. Саме у 

Маріуполі розташований Маріупольський морський торговельний порт, що є 

найпотужнішім на Азовському морі. Успішність роботи усіх промислових 

підприємств регіону безпосередньо пов’язана з конкурентоспроможністю їх 

продукції, з вдало укладеними міжнародним контактам. 

Науково-технічні працівники, інженери та інші спеціалісти 

промисловості та народного господарства повинні постійно слідкувати за 

всім новим, що з’являється в їх галузі науки і техніки за кордоном, що 

зумовлює необхідність читати іноземні періодичні видання, спеціальні 

бюлетені і патентну літературу. Недостатня мовна компетенція спеціалістів-

представників промисловості часто не дозволяє їм користуватися новітньою 

технічною інформацією і змушує звертатися до професійних перекладачів. 

Це обумовлює актуальність підготовки магістрів, здатних грамотно 

виконувати  науково-технічні переклади, які добре знають предметну галузь 

та її специфічну термінологію. 

Окрім того, необхідність підготовки фахівців у сфері перекладацької 

діяльності зумовлена складною військово-політичною ситуацією в Україні. 

Військові дії, що розвернулися на сході країни прискорили поглиблення 

міжнародного військового співробітництва, що передбачає практичну 

взаємодію з різними родами військ країн-членів НАТО і загалом 

реформування Збройних Сил України у напрямку наближення до стандартів 

Альянсу. Високий рівень мовної компетенції потрібен військовим фахівцям 

перед усім для надійних міжнародних відносин, з огляду на загрози, що 

надходять від потенційних противників. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5


Стратегія розвитку національної системи освіти повинна формуватися 

адекватно сучасним інтеграційним і глобалізаційним процесам, вимогам 

переходу до постіндустріальної цивілізації, що забезпечить стійкий рух та 

розвиток України, інтегрування національної системи освіти в європейський і 

світовий освітній простір. Для реалізації стратегічних завдань та для 

всебічного підвищення якості освіти та науки українські вищі повинні 

якомога швидше інтернаціоналізувати їхні досягнення, щоб займати достойні 

місця у світових рейтингах університетів. На цьому шляху академічна 

спільнота потребує активної та компетентної лінгвістичної підтримки, яку 

можуть и повинні надавати перекладачі. 

Вивчення потреб регіонального ринку дозволяє стверджувати, що 

кількість фахівців з германських мов взагалі та перекладу зокрема 

залишається недостатньою для задоволення потреб регіону, а також, що ця 

тенденція буде мати щорічне зростання. Тому випуск фахівців зі 

спеціальності 035 «Філологія» другого (магістерського) освітньо-

кваліфікаційного рівня, спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська» у ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет» (в подальшому ДВНЗ «ПДТУ») сприяє забезпеченню 

існуючих потреб у спеціалістах відповідної кваліфікації. 

У Донецькому регіоні магістрів зі спеціальності 035 «Філологія», 

спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська» традиційно готували наступні навчальні заклади: 

Донецький національний університет, Донецький національний технічний 

університет, та Маріупольський державний університет. На сучасному етапі 

у зв’язку з проведенням АТО університети Донецька переведені за межі 

регіону. Це свідчить про те, що ринок освіти в регіоні на сьогоднішній день 

не має можливості певною мірою задовольнити потреби бізнес-середовища 

східного регіону. Водночас конкуренція між програмами підготовки 

магістрів із спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські 



мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» є істотною 

перевагою для їхнього розвитку. 

Специфічною особливістю підготовки фахівців зі спеціальності 035 

«Філологія» другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня, 

спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська» у ДВНЗ «ПДТУ» є те, що під час складання навчальних 

планів і програм враховуються потреби потужного промислово-економічного 

потенціалу Донецького регіону, зокрема перевага надається науково-

технічному перекладу, аспектному перекладу (банківська справа, міжнародні 

перевезення, облік та аудит, митна справа тощо), що відповідає загальному 

технічному профілю ДВНЗ «ПДТУ», а також потребі промислових 

підприємств регіону у таких фахівцях.  

Попит на зазначену спеціальність підтверджується високими 

результатами працевлаштування випускників зі спеціальності 035 

«Філологія» другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня, 

спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська». 

Випускники ДВНЗ «ПДТУ» зі спеціальності 035 «Філологія» другого 

(магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня, спеціалізація 035.041 

«Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» 

працюють за фахом на промислових підприємствах, транспорті, у науковій, 

літературно-видавничій, освітній галузях; на викладацьких, науково-

дослідних та адміністративних посадах у вищих навчальних закладах 1-4 

рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах масової інформації, 

PR-технологіях, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного 

спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо. 

Враховуючи наявність розвиненої матеріально-технічної бази, 

достатнього рівня забезпеченості якісною навчально-методичною та 

науковою літературою, високого потенціалу професорсько-викладацького 

складу університету, замовлень підприємств і організацій різних форм 



власності, ДВНЗ «ПДТУ» вважає можливим клопотати про продовження 

підготовки фахівців за другим (магістерським) освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» з ліцензованим 

обсягом прийому 55 осіб, терміном навчання 1 рік та 5 місяців на основі 

диплому першого (бакалаврського) освітньо-кваліфікаційного рівня. 

 

2. Загальна характеристика навчального закладу. 

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний 

технічний університет» створено постановою Кабінетів Міністрів України 

від 25 листопада 1993 року No 956 на базі Маріупольського 

металургійногоінституту, який був створений у листопаді 1930 року і діяв як 

вечірній, готував спеціалістів без відриву від виробництва з п’яти 

спеціальностей. 

У 1990 роки Маріупольський металургійний інститут вже являв собою 

великий навчально - науковий центр. Зараз ДВНЗ «ПДТУ» один з провідних 

центрів південного сходу України з підготовки фахівців для різних галузей 

народного господарства. 

Рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і 

науки України від 25 травня 2011 року ДВНЗ «ПДТУ» атестовано за 

четвертим рівнем акредитації. 

Місце знаходження ДВНЗ «ПДТУ»: 

87500, Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Університетська, 7.  

тел. (0629) 333416   332108 

факс (0629)529908   529924 

e-mail www.pstu.edu. 

 ДВНЗ «ПДТУ» підготував понад 56 тисяч висококваліфікованих 

фахівців для народного господарства України та 48 зарубіжних країн Європи, 

Азії, Африки, Латинської Америки і Близького Сходу. 



Навчальний процес у ДВНЗ «ПДТУ» забезпечують 42 кафедри, у 

складі яких працюють 48 докторів наук, професорів, більш ніж 181  

кандидатів наук, доцентів. 

До складу ДВНЗ «ПДТУ» входять: 

Інститут підвищення кваліфікації;  

Навчальний інститут заочного та дистанційного навчання;   

Навчально-науковий інститут металів; 

Науковий інститут ресурсозбереження; 

Науковий інститут  енергозбереження  та  енергоменеджменту; 

Сумісний з Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича 

НАН України Навчально-науково-інноваційний центр «Сучасні металургійні 

технології і матеріали»;  

Сумісний з Фізико-технологічним інститутом металів та сплавів НАН 

України Навчально-науково-інноваційний центр «Новітні технології 

поверхневої модифікації металів та сплавів»; 

Навчально-науково-інноваційний комплекс «Нові функціональні 

матеріали і наукоємні технології їх створення і  зміцнення;  

Проблемна науково-дослідна лабораторія з розробки процесів і 

апаратів для боротьби із забрудненням атмосфери і утилізації відходів 

металургійних заводів; 

Галузева науково-дослідна лабораторія з наплавлення;  

Випробувальна лабораторія з технічної діагностики;  

Науково-навчальний центр «Техноресурс»; 

Центр комерціалізації і трансферу технологій; 

Регіональний навчальний центр бізнес-навичок; 

8 факультетів – соціально-гуманітарний, металургійний, економічний, 

енергетичний, машинобудування та зварювання, інженерної та мовної 

підготовки, факультет транспортних технологій, факультет інформаційних  

технологій; 



3  коледжі – Маріупольський  машинобудівний коледж ДВНЗ «ПДТУ», 

(наказ від 29.09.2010 року No 153 - 05); Маріупольський коледж ДВНЗ 

«ПДТУ» (наказ від 22.04.2009 року No 94 - 05, наказ Міністерства освіти і  

науки України No 331 від 16.04.2009 року «Про реорганізацію структурних 

підрозділів ПДТУ»);  Маріупольський механіко - металургійний коледж 

(наказ від 18.11.2010 року No 176-05); підготовче відділення. 

Університет має 16 навчально-наукових корпусів, загальна площа 

навчальних корпусів 66619,4 кв.м.; 

бібліотеку з читальними залами і книжковим фондом понад 520000 

примірників, загальною площею 2041,3 кв.м.; 

47 комп’ютерних класів, центр комп’ютерних технологій, об’єднаних у 

загальну університетську мережу з виходом в Інтернет; 

навчально-спортивний комплекс зі спортивними залами, стадіон зі 

штучним покриттям;  

2 студентських гуртожитки, загальною площею 10111,4 кв.м.;  

студентську їдальню, 4 буфети; 

санаторій-профілакторій,  

оздоровчо-спортивний табір «Олімп» на узбережжі Азовського моря. 

Для дозвілля і самореалізації студентської молоді працюють 

культурно-просвітницький центр, студентський клуб «Меотіда», музичний 

театр-студія,  театр моди «Магія», туристичний клуб «Скіфи», колективи 

художньої  самодіяльності. Життя університету висвітлюється на сторінках 

газет «Студентська орбіта», «Пара с утра» та у засобах масової інформації 

міста. 

За успіхи і досягнення в освіті та науці ДВНЗ «ПДТУ» нагороджений 

Почесною грамотою Верховної Ради України, відзначений Міністерством 

науки і освіти України, є лауреатом рейтингу «100 кращих  підприємств 

України», нагороджений орденом «За розвиток науки і освіти», бронзовою 

медаллю  «Сучасна освіта в Україні», почесним знаком «Лаври Слави», 

нагородою «Софія Київська». 



У 2008 році ПДТУ удостоєний почесного звання «Лідер національної 

освіти» і підтверджує це звання вже в третій раз. Підтверджені повноваження 

на міжнародні сертифікати ІСО-9001 та ІСО-14001. Університет  удостоєно 

вищих нагород на виставках «Освіта та кар’єра – 2011» та «Освіта та кар’єра 

– 2012» вищої нагороди – «Гран - при», Золотої медалі в номінації 

«Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології», та 

Дипломів у номінації «Комплексний підхід у освітньої діяльності вищої 

школи». 

Основні досягнення за 2016-2017 навч. рік:  

ДВНЗ «ПДТУ» став ініціатором створення асоціації вузів міст зони 

АТО, мета якої відстоювати інтереси наших університетів в тих умовах, в 

яких живуть наші міста. Перший результат роботи асоціації – прийнятий 

парламентом закон No 6548 про фіксований прийом, який дозволяє зробити 

гідний прийом на перший курс. 

За результатами консолідованого рейтингу ВНЗ України, який включає 

інтегровану оцінку трьох найбільш престижних рейтингових списків, ми 

займаємо 77 місце серед 288 вузів. 

В університеті за проектом USAID відкрита школа стартапів для 

підтримки малого та середнього бізнесу. 

Університет створив ще один спільний інноваційний освітній проект з  

компанією "Метінвест-Промсервіс" по індивідуальній підготовці фахівців 

для цього підприємства. Це вже п'ятий подібний проект, який виконується 

спільно з нашими підприємствами-замовниками. 

У Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт  

університет удостоївся 8 перемог в олімпіадах і 16 перемог в конкурсах. 

За кордон було направлено 31 делегацію вчених і студентів ДВНЗ 

«ПДТУ» цільовим призначенням: на наукову роботу, навчання, участь у 

конференціях, тренінгах. 

6 науково-педагогічних працівників та аспірантів захистили 

кандидатські дисертації і 2 працівника захистили докторські дисертації. 



У загальноукраїнському рейтингу за версією Webometrics в сегменті 

репозиторіїв ДВНЗ «ПДТУ» займає 21 місце з 54. 

 

3 Можливості вищого навчального закладу щодо надання освітніх 

послуг підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем 

спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» 

 

3.1 інформація про матеріально - технічну базу 

ДВНЗ «ПДТУ» налічує 16 навчальних корпусів, 2 гуртожитки, 

навчальні  лабораторії, навчально-спортивний корпус, профілакторій та 

спортивно-оздоровчий табір. 

Загальний стан навчальних корпусів, матеріальна база навчальних 

аудиторій, лабораторій та майстерень відповідає санітарно-технічним нормам 

і забезпечує належні умови для навчального процесу. Площа приміщень 

розташування ректорату, деканатів, функціональних відділів та 

обслуговуючих підрозділів – достатня. 

Матеріально-технічна база дозволяє проводити підготовку студентів по 

усім дисциплінам, які викладаються. Маючи багаторічний досвід підготовки 

фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім 

(освітньо-науковим) рівнем, ДВНЗ «ПДТУ» має відповідну матеріально-

технічну базу, яка постійно удосконалюється. Це і навчальні площі, 

комп’ютерні класи, лабораторії, бібліотечний фонд, а також 

висококваліфіковані кадри.  

Для навчальних занять підготовки фахівців за другим (магістерським) 

рівнем із спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» планується 

використовувати загальноуніверситетські та факультетські приміщення та 

матеріально-технічну базу, зокрема аудиторний комплекс, комп’ютерну 

техніку, а також бази практики на існуючих підприємствах м. Маріуполя. 



Університетська комп’ютерна мережа має підключення до Інтернету, 

наукометричних баз Scopus та Web of Science.  

Основна кількість лекційних занять буде проводиться з використанням 

комп’ютерів та мультимедійної системи. Всі навчальні аудиторії дозволяють 

проводити практичні заняття в складі групи. Лабораторії і класи 

експлуатуються згідно з розкладом занять, а класи персональних 

комп’ютерів використовуються і в поза навчальний час для самостійної 

роботи студентів. 

Адміністрація університету значну увагу приділяє розвитку фонду 

бібліотеки. Бібліотека комплектує відділ новітньою літературою як 

українських видавництв, так і світових. Цілеспрямоване формування фонду 

наукової літератури, як загальногалузевого характеру, так і 

вузькоспеціалізованої, дає можливість читачам ознайомитися з працями 

вітчизняних і зарубіжних фахівців. 

У 2017 році підготовлено та розміщено на сайті університетського 

репозиторія ДВНЗ «ПДТУ» електронний покажчик публікацій наукових 

робіт професорсько-викладацького складу ДВНЗ «ПДТУ» за 2016 рік.  

Відомості про наукові праці отримані з науково-дослідного відділу 

університету. Покажчик містить 1179 назви наступних видів публікацій: 

монографії, підручники та навчальні посібники, статті з періодичних видань, 

з неперіодичних тематичних збірок, доповіді і виступи науковців на 

міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, 

форумах. У виданні переважна частина описів забезпечена інтерактивними 

посиланнями на повні електронні тексти, розміщені у відкритому доступі у 

мережі Інтернет. 

За останніми даними, в міжнародному рейтингу Webometrics в сегменті 

українських репозитаріїв електронний архів ПДТУ займає 17 місце з 49. 

Бібліотека є членом п’яти корпоративних проектів – міжнародних 

ELibUkr,  e-VERUM, МАРС (Міжрегіональний аналітичний розпис статей), 

ІРБІС-корпорація та Маріупольської корпорації міських бібліотек. 



Використовуючи традиційні і прогресивні бібліотечні форми, 

бібліотека   університету проводить культурно-просвітницькі заходи. 

Протягом року бібліотекою проводиться понад 100 масових заходів, 

серед яких – бібліографічні огляди (тематичні, інформаційні), бесіди, 

літературні вечори, конференції, презентації книг, тематичні та інформаційні 

виставки і перегляди літератури. 

Система обслуговування бібліотеки створює сприятливі умови для 

науково-дослідницької роботи магістрів і викладачів з широким 

використанням фонду бібліотеки. Необхідною навчальною, науково-

довідниковою літературою для студентів-магістрів бібліотека 

укомплектована на 90-100%.  

Відповідно до вимог вищої школи, відбувається комп’ютеризація 

бібліотечних фондів, створений електронний каталог книжкових та 

періодичних видань. 

ДВНЗ «ПДТУ» має розвинену матеріально-технічну та виробничу бази, 

сучасне навчально-технічне обладнання і устаткування. 

У ДВНЗ «ПДТУ» є всі умови для роботи, навчання і проживання 

співробітників та студентів, організації та реалізації системи оздоровлення і 

лікування, вирішення інших соціальних питань. 

Усе це дозволяє говорити про належний стан розвитку соціальної 

інфраструктури ДВНЗ «ПДТУ» та її відповідність вимогам вищої школи 

України. 

У цілому аналіз матеріально-технічного забезпечення навчально-

виховного процесу дозволяє зробити висновок, що заклад має розвинену 

матеріально-технічну та виробничі бази, сучасне навчально-технічне 

обладнання і устаткування. 

3.2 кадровий склад 

Першочергова роль у реалізації державної програми з розвитку 

наукового, промислового і інтелектуального потенціалу країни, а також у 

створені єдиного європейського освітнього простору в рамках Болонського 



процесу належить вузівській науці. Основне місце у цьому відводиться 

підготовці кадрів вищої кваліфікації. 

Актуальність і важливість проблеми полягає ще й у тому, що без 

висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів неможливо 

буде проводити на необхідному рівні навчальну, наукову, виховну роботу у 

навчальних закладах. 

Таким чином, підготовка докторів і кандидатів наук є вирішальним 

фактором у підвищенні якості навчального процесу, які навчаються у 

аспірантурі та докторантурі університету. До наукового керівництва 

залучено 48 докторів наук, професорів та 181 кандидатів наук, доцентів. 

В університеті діють: аспірантура, докторантура, три спеціалізовані 

вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій за 5 науковими 

напрямами 

Процес підготовки аспірантів в університеті виділено наступними 

етапами: 

• загальнонаукова підготовка аспірантів, яка здійснюється згідно із 

Учбовим планом, затвердженим Вченою радою університету, і забезпечує 

підготовку і складання аспірантами кандидатських іспитів з філософії, 

іноземної  мови та з спеціальностей аспірантської підготовки. Учбовим 

планом передбачено удосконалення мовної підготовки аспірантів та резерву 

в аспірантуру із складу магістрів, а також поглиблення знань з галузі 

комп'ютерних технологій та використання новітніх математичних методів у 

наукових дослідженнях за темою дисертаційних робіт. Оновлено програмно-

методичне забезпечення підготовки кандидатів наук. 

• спеціальна підготовка аспірантів, що передбачає проведення наукових 

семінарів за спеціальністю аспірантської підготовки, проведення лекційних і 

семінарських занять із залученням до участі у їх роботі провідних вчених 

наукових установ НАН України, провідних фахівців вузів України, які 

надають допомогу університету у підготовці науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації. 



• професійна підготовка аспірантів, яка пов'язана з проведенням 

науково-дослідної роботи по найбільш перспективним і важливішим 

науковим напрямкам, що склалися в університеті, з впровадженням у 

виробництво  результатів наукових розробок за темою дисертації, а також 

опублікування їх у фахових виданнях України, а також у виданнях, що 

входять до науко метричних баз. 

При цьому важлива увага приділяється участі аспірантів у наукових 

конференціях, що сприяє прискореному завершенню роботи над дисертацією 

та проведенню апробації результатів наукових розробок. 

В університеті встановлена практика, за якою кожен аспірант 

зобов'язаний провести педагогічну роботу з навчальним навантаженням не 

менше 50 годин на  рік. При проведенні атестації науковий керівник дає 

відгук на проведену педагогічну роботу та при необхідності надає допомогу 

в удосконаленні педагогічної майстерності молодих вчених. 

Підготовку фахівців спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 

035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша –

англійська» другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня 

здійснює випускаюча кафедра перекладу ДВНЗ «ПДТУ», що була створена у 

2005 році згідно за наказом ректора на базі кафедри іноземних мов та 

перекладу. Серед професорсько-викладацького складу кафедри 1 доктор 

наук, доцент; два кандидата наук, доцента та 2 ст. викладача.  

Згідно з навчальним планом навчальний процес підготовки фахівців за 

другим (магістерським) освітнім рівнем спеціальності 035 «Філологія», 

спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська» здійснює 10 викладачів з п’яти кафедр університету. 

Серед них 2 доктори наук та 5 кандидатів наук, доцентів, 1 – кандидат наук 

та 2 старших викладача. Всі викладачі працюють в ДВНЗ «ПДТУ» на 

постійній основі. 

Базова освіта викладачів, які здійснюють навчальний процес з 

підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 035 



«Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша–  англійська» в повній мірі відповідає профілю дисциплін, 

які вони викладають, а також підтверджується проходженням підвищення 

кваліфікації відповідно до плану. Загальносистемне підвищення кваліфікації 

викладачів кафедр відбувається згідно з план-графіком – один раз на 5 років, 

який виконується повністю.   

Основними формами підвищення кваліфікації прийняті:  

- стажування у провідних вищих навчальних закладах України та за 

кордоном;  

- навчання в аспірантурі та докторантурі;  

- захист докторських та кандидатських дисертацій;  

- діяльність в радах та комісіях Міносвіти України;  

- участь у проведенні міжнародних науково-методичних конференцій;  

- відрядження за кордон для стажування.  

Підвищення кваліфікації серед викладачів також відбувається у процесі 

розробки нових навчальних курсів, під час виконання науково-дослідної та 

науково-методичної роботи. 

Викладачі кафедри постійно працюють над написанням наукових 

робіт, у тому числі над навчальними посібниками та підручниками. За 

останні 5 років членами кафедри перекладу розроблено і надруковано 5 

навчальних посібників, 12 курсів лекцій, видали 1 монографію та взяли 

участь у написанні 2-х колективних монографій. 

Таким чином, професійний рівень викладацького складу базової і 

допоміжних кафедр є достатньо високим, щоб забезпечити відповідну 

підготовку фахівців за другим (магістерським) освітньо-кваліфікаційним 

рівнем зі спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», що 

максимально наближено до сучасних вимог державної і світової системи 

навчання. 

3.3 Навчально-методичне забезпечення 

 Система підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем із 

спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та 



літератури (переклад включно), перша –англійська» передбачає оволодіння 

циклом соціально-економічних, теоретичних і прикладних дисциплін та 

одержання знань, необхідних для вирішення спеціалізованих завдань та 

практичні проблеми у сфері перекладу з англійської, німецької мов на 

українську, а також здійснення  науково-дослідної діяльності в цій сфері. Для 

організації навчального процесу викладачами випускової та допоміжних 

кафедр розроблено навчально-методичне забезпечення. 

В основу базової навчального процесу підготовки фахівців за другим 

(магістерським) рівнем спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 

«Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» 

покладена освітня програма, що включає: освітньо-кваліфікаційну 

характеристику; освітньо-професійну програму; навчальний план; графік 

навчального процесу.  

Всі дисципліни навчального плану забезпечені методичними 

вказівками для практичних робіт, методичними вказівками до самостійної 

роботи та курсами лекцій (дисципліни навчального плану, що передбачають 

лекційні години).  

Підготовка фахівців за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 

035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська» здійснюється за навчальним 

планом у вигляді лекційних, семінарських та практичних занять, самостійної 

роботи, проходження науково-виробничої практики, написання та захисту 

звіту з практики, написання магістерської роботи, участі у роботі наукових 

конференцій. 

Контроль за процесом та результатами навчального процесу покладено 

на завідуючого випускової кафедри і є предметом обговорення за засіданнях 

кафедри та вчених радах соціально-гуманітарного факультету 

Планування навчально-методичного процесу здійснюється на підставі 

відповідних типових навчальних планів зі спеціальності та робочих 

навчальних  програм з дисциплін. 



Навчальне навантаження викладача визначається індивідуальним 

планом, контроль за виконанням якого здійснюється завідувачем кафедри.  

Навантаження викладача включає навчальну, навчально-методичну, науково-

дослідну, організаційну та виховну роботу. 

 

4. Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти 

здобувач другого освітньо-кваліфікаційного рівня (магістерського) із 

спеціальності  035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови 

та літератури (переклад включно), перша – англійська» 

Рішенням Акредитаційної комісії МОН України від 3 червня 2014 року 

(протокол №109) ДВНЗ «ПДТУ» отримав Сертифікат про акредитацію 

((серія НД, №0588722 від 11.06.2014)) з галузі знань 03 Гуманітарні науки, 

спеціальність 035 «Філологія» за другим (магістерським) освітньо-

кваліфікаційним рівнем. Термін дії сертифіката 1 липня 2019 року.  

На підставі отриманого сертифікату в ДВНЗ «ПДТУ» ведеться 

підготовка фахівців за спеціальністю «Філологія», спеціалізація 035.041 

«Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» 

другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня за освітньо-

професійною програмою – «Переклад (англійська та німецька мови)». 

Програма орієнтована на академічну підготовку випускників до 

професійної діяльності з перекладу та орієнтує їх на подальшу фахову 

самоосвіту. Програма має прикладну орієнтацію, тобто сприяє формуванню 

випускників як соціально-активних та професійних особистостей, 

спроможних проводити наукові дослідження, вирішувати певні проблеми і 

завдання у сфері перекладу, викладати фахові дисципліни за умови 

оволодіння системою компетентностей, визначених цією програмою. 

Обсяг освітньо-професійної програми – 90 кредитів ЄКТС. 

Термін навчання – 1 рік 5 місяців (очна форма). 

Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати 

навчання (в разі наявності) – відсутні. 



Професійна кваліфікація, яку планується надавати – магістр з 

філології, перекладач з двох іноземних мов (англійської та німецької). 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: 

наявність ступеня бакалавра. 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти: 

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні  

проблеми і завдання у галузі перекладознавства або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних лінгвістичних і перекладознавчих теорій і 

методів, проведення досліджень, здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог 

Загальні компетентності: здатність спілкуватися державною мовою 

як усно, так і письмово,. здатність бути критичним і самокритичним, 

здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел , 

уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми  , здатність працювати в 

команді та автономно , здатність спілкуватися іноземною мовою , цінування 

та повага різноманітності та мультикультурності, здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу, навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій , здатність до адаптації та дії в новій ситуації, 

здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності, 

здатність проведення досліджень на належному рівні , здатність генерувати 

нові ідеї (креативність)  

Фахові компетентності спеціальності: здатність вільно орієнтуватися 

в різних лінгвістичних напрямах і школах, здатність осмислювати мистецтво 

слова як систему систем, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного 

і світового літературознавства , здатність до критичного осмислення 

історичних надбань та новітніх досягнень філологічної науки, володіння 

методами наукового аналізу і структурування мовного й літературного 

матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів, 



усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, 

необхідного для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, її 

презентації науковій спільноті та захисту інтелектуальної власності на її 

результати, здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної 

філологічної спеціалізації, зокрема: мовознавства, перекладознавства і 

прикладної лінгвістики, здатність вільно користуватися спеціальною 

термінологією в обраній галузі філологічних досліджень, здатність чітко й 

виразно висловлювати думку, використовувати знання законів техніки 

мовлення: правильна постановка дихання, розвиток голосу, чітка та 

зрозуміла дикція, нормативна орфоепія, володіння експресивними, 

емоційними, логічними засобами мови та здатність спрямовувати їх для 

досягнення запланованого прагматичного, здатність планувати, 

організовувати, здійснювати і презентувати наукове прикладне дослідження 

в галузі філології. 

5 Порядок оцінювання результатів навчання 

Система забезпечення якості вищої освіти До системи забезпечення 

якості вищої освіти належать контрольні заходи, які застосовуються на 

кафедрі перекладу  включають: вхідний, поточний, проміжний, підсумковий 

контроль (семестровий і державну атестацію).  

Вхідний контроль здійснюється, за необхідністю, на початку вивчення 

окремих навчальних дисциплін для виявлення рівня підготовки студентів. З 

цією метою використовуються також підсумки вступного тестування.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, 

практичних та інших занять і має на меті перевірку рівня підготовленості 

студентів до виконання конкретної завдань.  

Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять 

визначається кафедрою.  

Проміжний контроль практикується на певних етапах вивчення 

матеріалу у вигляді тестів, контрольних, зокрема ректорських, робіт, 

теоретичних співбесід тощо.  



Сучасним видом таких перевірок є модульний контроль. Це перевірка 

знань студента після закінчення логічно завершеної частини навчального 

матеріалу. Модульний контроль є головним елементом модульно-

рейтингової системи оцінки знань студентів.  

Офіційним документом рейтингової системи контролю знань студентів 

з даної дисципліни за даний семестр є відомість підсумкового контролю 

(екзаменаційна, залікова), в якій з допомогою оцінок "відмінно", "добре", 

"задовільно", "незадовільно" фіксується підсумкова оцінка успішності 

студентів за семестр і розраховується в балах семестровий рейтинг студента з 

даної дисципліни.  

Результати рейтингової оцінки є підставою для виставлення 

підсумкової оцінки знань студента за конкретною дисципліною без 

додаткового складання заліків та обов’язкового складання іспитів. За 

бажанням студента при згоді викладача дозволяється підвищення рейтингу 

згідно з "Положенням про організацію навчального процесу в ДВНЗ «ПДТУ» 

(протягом семестру з екзаменаційних дисциплін студент має можливість 

набрати не більше 60 балів із 100). Провідні викладачі розробляють власні 

системи контрольних заходів з кожної дисципліни.  

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів 

навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його 

завершених етапах. Він включає семестровий контроль та державну 

атестацію студента.  

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового іспиту або 

заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного навчальною програмою, і в терміни, установлені навчальним 

планом. Семестровий іспит – це форма перевірки засвоєння студентом 

теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, 

розвитку його творчого мислення, набутих навичок, умінь застосовувати їх 

при вирішенні практичних завдань.  



Іспити складаються студентами в період, визначений навчальним планом, 

в терміни, передбачені розкладом. Студент вважається допущеним до 

семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни, якщо він виконав 

усі види робіт, передбачені робочим тематичним планом на семестр з цієї 

навчальної дисципліни. Іспити та заліки складаються студентами усно та 

письмово. Результати складання заліків та іспитів, курсових і кваліфікаційних 

робіт оцінюються за бальною шкалою: іспити та заліки за шкалою, наведеною у 

таблиці «Шкала оцінювання».  

Для оцінювання знань використовують стобальну шкалу оцінювання 

ECTS. Студенти, які не пройшли підсумковий контроль без поважної причини, 

вважаються такими, що отримали незадовільну оцінку. 

 

Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення відповідності рівня 

та обсягу знань, умінь та компетентностей здобувача вищої освіти, який 

навчається за освітньою програмою, вимогам стандартів вищої освіти.  

Атестація випускників зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізація 

«Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» 

складається з двох державних іспитів та захисту магістерської роботи. 

Атестація завершується видачею диплому встановленого зразка про 

присудження йому ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації: магістр з 

філології, перекладач з двох іноземних мов (англійської та німецької) за 

освітньо-професійною програмою «Переклад (англійська та німецька мови)».  

Державні іспити мають на меті визначення готовності студентів-

випускників здійснювати професійні функції перекладача з англійської та 

німецької мов на українську. В межах екзаменів перевіряється й оцінюється 

науково-теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців з перекладу, 

які передбачають сформованість комунікативних умінь та перекладацьких 

навичок, необхідних перекладачеві у його професійній діяльності.  



До складання державних іспитів допускаються студенти, які виконали усі 

вимоги навчального плану.  

Екзамени складаються з письмової та усної частини та відбувається 

відповідно до розкладу проведення державних екзаменів. 

Структура та зміст екзаменів визначається «Програмою проведення 

державних іспитів», складеною випусковою кафедрою та затверджено 

Методичною Радою факультету 

Студент, який не здав державні іспити, або не з’явився на екзамен без 

поважної причини до захисту магістерської роботи не допускається. 

Усі складові атестації оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання за 

100-бальною шкалою з наступним переведенням балів до оцінок за 

національною шкалою.  

Рішення ДЕК про оцінку результатів державних іспитів та захисту 

магістерських робіт  голова ДЕК оголошує студентам у день захисту.  

Здобувач другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня має 

право на вибір керівника магістерської роботи. До захисту допускаються 

магістерські роботи, виконані здобувачем самостійно. Виявлення в поданій до 

захисту магістерської роботи академічного плагіату є підставою для відмови у 

присудженні відповідного освітнього рівня.  

Студент, який не захистив магістерську роботу або не склав державний 

іспит, або не з’явився на захист без поважних причин, відраховується з 

університету як такий, що не пройшов випускної атестації. Студентам, які не 

захищали атестаційну роботу з поважної, документально підтвердженої 

причини, ректором може бути продовжений строк навчання до наступного 

терміну роботи екзаменаційної комісії, але не більше, ніж на один рік.  

Якщо захист атестаційної роботи визнається незадовільним, ДЕК 

встановлює, чи може студент представити до повторного захисту ту ж 

атестаційну роботу з відповідною доробкою, що визначає екзаменаційна 

комісія, або повинен розробити нову тему, яка пропонується випусковою 

кафедрою.  



 

 

 



Копія освітньої програми 







1. Профіль освітньої програми зі спеціальності № 035 «Філологія»   

1 - Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

 Другий магістерський рівень вищої освіти  

Магістр з філології, перекладач з двох германських мов на українську 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

 Диплом магістра,  90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію (серія НД, №0588702 від 11. 06. 2014) 

Цикл/рівень НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA - другий цикл, EQF-LLL - 7 рівень 

 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://pstu.edu/uk/ 

2 - Мета освітньої програми 

академічна підготовка студентів до науково-дослідної, управлінської, викладацької та прикладної 

діяльності; формування здатності розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у сфері перекладу з англійської, німецької мов на українську  
 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності) 

Галузь знань № 03 Гуманітарні науки 

Спеціальність № 035 Філологія 

Програма орієнтована на академічну підготовку випускників до 

професійної діяльності з перекладу та  орієнтує їх на подальшу фахову 

самоосвіту. 

Об’єктами вивчення є мови (у теоретичному, практичному, науково-

дослідницькому аспектах); література (у теоретичному, практичному, 

науково-дослідницькому аспектах); переклад (у теоретичному, 

практичному, науково-дослідницькому аспектах); комунікація (у 

професійному і міжкультурному аспектах). 

Цілями навчання є набуття освітньої та професійної кваліфікації для 

здійснення професійної діяльності, пов’язаної із аналізом, творенням, 

перетворенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних 

жанрів і стилів (як із науково-дослідною, критично-аналітичною, так і 

з прикладною метою), організацією успішної комунікації різними 

мовами.  

Теоретичним змістом предметної області слугують теорія філологічної 

науки і теорія наукових галузей, які відповідають предметним 

спеціалізаціям.  

Здобувач вищої освіти має поєднувати теорію і практику 

перекладацької діяльності на основі міждисциплінарного підходу 

згідно із своїми інтересами та специфікою майбутньої професійної  

діяльності.  

Здобувач вищої освіти має оволодіти методикою викладання фахових 

дисциплін.  



Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма. 

Має прикладну орієнтацію, тобто сприяє формуванню випускників як 

соціально-активних та професійних особистостей, спроможних проводити 

наукові дослідження, вирішувати певні проблеми і завдання у сфері 

перекладу, викладати фахові дисципліни за умови оволодіння системою 

компетентностей, визначених цією програмою. 

Обсяг освітньо-професійної програми – 90 кредитів ЄКТС 

Основний фокус 

освітньої програми  

Професійний. Програма ґрунтується на загальнонаукових засадах, 

сучасному досвіді теорії та практики перекладу, їх викладання у ВНЗ, 

орієнтує на актуальні спеціалізації, в межах яких можлива професійна 

діяльність. 

Ключові слова: теоретичне перекладознавство, практичне 

перекладознавство, українська мова, англійська мова, німецька мова, 

перекладацька діяльність, послідовний переклад, зіставне мовознавство, 

дидактика. 

Особливості програми Спрямованість на викладацьку, наукову, практичну перекладацьку  і 

лінгвістичну діяльність. 

Програма розвиває навички вільного володіння двома іноземними мовами 

(англійською і німецькою) та використання їх у різних сферах соціальної 

діяльності, пов’язаних з перекладом, а також уміння здійснювати 

адекватний переклад (усний і письмовий) текстів різних типів і жанрів з 

двох германських (англійської і німецької) мов на українську та з 

української на англійську і німецьку. Програма формує навички володіння 

методами і прийомами поглибленої самостійної дослідної роботи в галузі 

перекладознавства  

 у процесі викладання навчальних дисциплін та під час проходження 

науково-дослідної практики та написання магістерських робіт.   

4 - Придатність до працевлаштування 

Придатність до 

працевлаштування 

Робота за фахом на промислових підприємствах, транспорті, у 

науковій, літературно-видавничій, освітній галузях; на викладацьких, 

науково-дослідних та адміністративних посадах у вищих навчальних 

закладах 1-4 рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах 

масової інформації, PR-технологіях, у різноманітних фондах, спілках, 

фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних 

центрах тощо.  
Подальше навчання Навчання за програмою підготовки доктора філософії 

5 — Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Основні підходи, методи та технології, які використовуються в програмі: 

студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване 

навчання, навчання через практику. Стиль навчання – активний. 

Під час першого року навчання студент обирає напрям дослідження, 

навчається основам наукового дослідження, мовної підготовки і 

перекладацької діяльності, відвідуючи лекції та практичні заняття, 

виконуючі план самостійної роботи.    

Упродовж останнього року студент проходить переддипломну науково-

виробничу практику, здійснює переклади текстів різних стилів і жанрів та 

працює над написанням магістерської роботи, яку презентує та захищає 

перед комісією науковців 

Оцінювання усні та письмові екзамени, практика, есе, презентації, науково-дослідна 

робота тощо. 



6 — Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні  проблеми і завдання у галузі 

перекладознавства або у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних лінгвістичних і перекладознавчих теорій і 

методів, проведення досліджень, здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

1. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

(ЗК 1). 

2. Здатність бути критичним і самокритичним (ЗК 2). 

3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел (ЗК 3). 

4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми  (ЗК 4). 

5. Здатність працювати в команді та автономно (ЗК 5). 

6. Здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК 6). 

7. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності (ЗК 7). 

8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК 8). 

9. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій (ЗК 9). 

10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації (ЗК 10).  

11. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності) (ЗК 11). 

12. Здатність проведення досліджень на належному рівні (ЗК 12) 

13. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК 13) 
 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

1. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і 

школах (ФК 1). 

2. Здатність осмислювати мистецтво слова як систему систем, 

розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового 

літературознавства  (ФК 2). 

3. Здатність до критичного осмислення історичних надбань та 

новітніх досягнень філологічної науки  (ФК 3). 

4. Володіння методами наукового аналізу і структурування мовного 

й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх 

методологічних принципів  (ФК 4). 

5. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового 

підґрунтя, необхідного для здійснення фахової науково-

дослідницької роботи, її презентації науковій спільноті та захисту 

інтелектуальної власності на її результати  (ФК 5). 

6. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної 

філологічної спеціалізації, зокрема: мовознавства, 

перекладознавства і прикладної лінгвістики  (ФК 6). 

7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в 

обраній галузі філологічних досліджень  (ФК 7). 

8. Здатність чітко й виразно висловлювати думку, використовувати 

знання законів техніки мовлення: правильна постановка дихання, 

розвиток голосу, чітка та зрозуміла дикція, нормативна орфоепія  

(ФК 8). 

9. Володіння експресивними, емоційними, логічними засобами мови 

та здатність спрямовувати їх для досягнення запланованого 

прагматичного результату  (ФК 9). 

10. Здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати 

наукове прикладне дослідження в галузі філології  (ФК 10). 

7 — Програмні результати навчання 



 

1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, 

будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та 

професійного самовдосконалення (ПРН 1). 

2. Демонструвати належний рівень володіння державною та 

іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, 

зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; 

презентувати результати своїх досліджень державною та 

іноземною мовами (ПРН 2). 

3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема 

інформаційні, для успішного й ефективного здійснення 

професійної діяльності та забезпечення якості наукового 

дослідження в конкретній філологічній галузі (ПРН 3). 

4. Цінувати різноманіття та мультикультурність світу й керуватися 

у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу 

та співробітництва (ПРН 4). 

5. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та 

професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх 

вирішення, аргументуючи власну точку зору (ПРН 5). 

6. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у 

професійному колективі та з представниками інших професійних 

груп різного рівня (ПРН 6). 

7. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби 

мови та техніку мовлення для досягнення запланованого 

прагматичного результату й організації успішної комунікації 

(ПРН 7). 

8. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрямки і 

школи в лінгвістиці та перекладознавстві (ПРН 8). 

9. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення 

філологічної науки і перекладознавства (ПРН 9). 

10. Характеризувати теоретичні та практичні аспекти конкретної 

філологічної галузі (ПРН 10). 

11. Демонструвати поглиблені знання з обраної філологічної 

спеціалізації (ПРН 11). 

12. Здійснювати науковий аналіз мовного й літературного матеріалу, 

інтерпретувати та структурувати його з урахуванням класичних і 

новітніх методологічних принципів, формулювати узагальнення 

на основі самостійно опрацьованих даних (ПРН 12). 

13. Дотримуватися правил академічної доброчесності (ПРН 13). 

14. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних 

філологічних питань і власну точку зору на них як фахівцям, так і 

широкому загалу (ПРН 14). 

15. Здійснювати літературне редагування перекладів і текстів різних 

стилів та жанрів (ПРН 15). 

16. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу 

конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу (ПРН 

16). 

17. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати 

прикладне дослідження в конкретній філологічній галузі 

(ПРН 17). 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Реалізацію програми забезпечують висококваліфіковані викладачі 

університету, серед яких 1 доктор педагогічних наук, 4 кандидата 

філологічних наук, 2 кандидата педагогічних  наук, 1 кандидат 

психологічних наук 



Матеріально-технічне 

забезпечення 

 Матеріально-технічне забезпечення дозволяє на високому рівні 
готувати фахівців. 
 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

 Повне інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

дозволяє на високому рівні готувати фахівців. 

9 — Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

 Програма передбачає укладення договорів про подвійне 

дипломування 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

 Програма передбачає укладення договорів про подвійне 

дипломування, міжнародне стажування, проходження практики 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 

 Програма дозволяє навчання іноземних здобувачів освіти 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 
2.1. Перелік компонент ОП 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 
курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма підсумк. 
контролю 

1 2 3 4 

Обов'язкові компоненти ОП 

Обов’язковий блок 1   Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки 

 

OK 1.  Риторика 3,0 залік 

ОК 2.  Цивільний захист 3,0 дифзалік 

Обов’язковий блок 2  Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 

підготовки 

ОК 3.  Історія перекладу 3,0 залік 

ОК 4. Порівняльна стилістика української та іноземної мов 3,0 екзамен 

ОК 5. Прагматичні аспекти перекладу  3,0 залік 

ОК 6. 
Теорія та практика перекладу 

9,0 екзамен 

залік 

Обов’язковий блок 3  Дисципліни професійної та практичної підготовки 

ОК 7. Практика перекладу другої іноземної мови 6,0 екзамен  

залік 

ОК 8. Практика перекладу третьої іноземної мови 5,0 залік  

екзамен 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 35,0 

Вибіркові компоненти ОП  

Вибірковий блок 1  Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки 

ВК 1. Основи машинного перекладу 3,0 екзамен 

ВК 2. Педагогіка вищої школи 3,0 залік 

ВК 3. Психолінгвістичні аспекти перекладу 3,0 екзамен 

Вибірковий блок 2  Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 

ВК 4. Методика викладання перекладу у вищій школі 3,0 екзамен 

ВК 5. 
Основи перекладу ділового мовлення 

4,0 залік 

залік 



 

2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

9 семестр ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 6; ОК 7; OK 8; ВК 1; ВК 4; ВК 5; ВК 6; ВК 9; 

10 семестр ОК 4; ОК 5; OK 6; ОК 7; OK 8; ВК 2; ВК 3; ВК 5; ВК 8; 

11 семестр ВК 7; ПК 1. 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення відповідності рівня та обсягу 

знань, умінь та компетентностей здобувача вищої освіти, який навчається за освітньою 

програмою, вимогам стандартів вищої освіти.  

Атестація випускників зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізація «Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» складається з двох 

державних іспитів та захисту магістерської роботи. Атестація завершується видачею 

диплому встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра з присвоєнням 

кваліфікації: магістр з філології, перекладач з двох іноземних мов (англійської та 

німецької) за освітньо-професійною програмою «Переклад (англійська та німецька 

мови)».  

Державні іспити мають на меті визначення готовності студентів-випускників 

здійснювати професійні функції перекладача з англійської та німецької мов на українську. 

В межах екзаменів перевіряється й оцінюється науково-теоретична та практична 

підготовка майбутніх фахівців з перекладу, які передбачають сформованість 

комунікативних умінь та перекладацьких навичок, необхідних перекладачеві у його 

професійній діяльності.  

До складання державних іспитів допускаються студенти, які виконали усі вимоги 

навчального плану.  

Екзамени складаються з письмової та усної частини та відбувається відповідно до 

розкладу проведення державних екзаменів. 

Структура та зміст екзаменів визначається «Програмою проведення державних 

іспитів», складеною випусковою кафедрою та затверджено Методичною Радою 

факультету 

ВК 6. Послідовний переклад 3,0 залік 

Вибірковий блок 3  Дисципліни професійної та практичної підготовки 

ВК 7. Підготовка магістерської роботи 20,0 екзамен 

ВК 8. Практичний курс аспектного перекладу 3,0 екзамен 

ВК 9. Проблеми художнього перекладу 3,0 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент:                                                  45,0 

Практичні компоненти ОП  

Практичний блок 1  Дисципліни професійної та практичної підготовки 

ПК 1. Науково-виробнича практика 10,0 дифзалік 

Загальний обсяг практичних компонентів:                                                  10,0 

 
 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  90,0 



Студент, який не здав державні іспити, або не з’явився на екзамен без поважної 

причини до захисту магістерської роботи не допускається. 

Усі складові атестації оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання за 100-

бальною шкалою з наступним переведенням балів до оцінок за національною шкалою.  

Рішення ДЕК про оцінку результатів державних іспитів та захисту магістерських 

робіт  голова ДЕК оголошує студентам у день захисту.  

Здобувач другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня має право на 

вибір керівника магістерської роботи. До захисту допускаються магістерські роботи, 

виконані здобувачем самостійно. Виявлення в поданій до захисту магістерської роботи 

академічного плагіату є підставою для відмови у присудженні відповідного освітнього 

рівня.  

Студент, який не захистив магістерську роботу або не склав державний іспит, або 

не з’явився на захист без поважних причин, відраховується з університету як такий, що не 

пройшов випускної атестації. Студентам, які не захищали атестаційну роботу з поважної, 

документально підтвердженої причини, ректором може бути продовжений строк навчання 

до наступного терміну роботи екзаменаційної комісії, але не більше, ніж на один рік.  

Якщо захист атестаційної роботи визнається незадовільним, ДЕК встановлює, чи 

може студент представити до повторного захисту ту ж атестаційну роботу з відповідною 

доробкою, що визначає екзаменаційна комісія, або повинен розробити нову тему, яка 

пропонується випусковою кафедрою.  

Звіт голови ДЕК зі спеціальності обговорюється на засіданні випускової кафедри і 

Вченої ради факультету. Загальні підсумки роботи екзаменаційних комісій зі 

спеціальностей університету обговорюються на засіданні Вченої ради університету. 

Вимоги до заключної кваліфікаційної роботи визначаються діючими нормативними 

актами та законами, у галузі атестації кадрів вищої кваліфікації. Атестація здійснюється 

відкрито і публічно. 

 

Корисні посилання:  

1 TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та 

прикладами стандартівЕлектронний ресурс. – Режим доступу : http://www.unideusto.org/tuningeu/.  

2 Національний глосарій 2014 Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf. 13. Рашкевич Ю. 

М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти Електронний ресурс. – Режим доступу : 

file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf .  

3. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-

аналітичний огляд Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA)._2015.pdf.  

4. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації Електронний ресурс. – Режим 

доступу: http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf.  

5. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації Академыъ педагогычних наук 

Украъни / В. М. Захарченко, В. Ф. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В.Таланова / За ред. В.Г.Кременя.- 

К. : ДП «НВЦ  «Пріоритети», 2014. – 108 с. 

 

http://www.unideusto.org/tuningeu/
../Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA)._2015.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf.%205
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf.%205


4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми 
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З К  1  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

З К  2  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

З К  З  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

З К  4  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

З К  5  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

З К  6     +  + + +     + +  + + + 

З К  7  +     +  +  + + + +   + + + 

З К  8  + +   + + + + + + + + + + +  + + 

З К  9  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

З К  1 0   + +   +   + + + +  + + +  + 

З К  1 1  +        +  + +  + +   + 

З К  1 2                +   + 

З К  1 3    +   +    + +    +   + 

ФК 1   + + +      +   + +  +  

ФК 2 +  + +           +  +  

Ф К З    +  + +         +  + + 

Ф К 4     + +      + +   + + +  

Ф К 5           +  +   +   + 

Ф К 6  +   +  + + + +    + + + + + + 

Ф К 7  +   + + + + + +  +  + + + + + + 

Ф К 8  +     + + +     + + + +  + 

Ф К 9  +  +  + + + +   +  + + + + + + 

Ф К 1 0  +                +  

 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 
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П Р Н  1  +          +    +   + 

П Р Н  2  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

П Р Н  З  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

П Р Н  4  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

П Р Н  5  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

П Р Н  6  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

П Р Н  7   + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН 8   + + + +   +  + +   +  +  

ПРН 9   + + + +   +  + +  + +  +  

ПРН 10   + + + + + + +  + + + + + + + + 

ПРН 11   + + + + +  +  +  + + + + + + 

ПРН 12 +   + + +   +  +  + + +  + + 

ПРН 13 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН 14 +   + + +   +  + + + + + + + + 

ПРН 15    +         +  + + + + 

ПРН 16    + + +   +  +    +  + + 

ПРН 17 +              +   + 

 



Копія навчального плану 

 

 









ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до навчального плану 

Код та найменування спеціальності:    035 «Філологія» 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)  

Спеціалізація: 035.041 Германські мови та літератури (переклад  

включно), перша – англійська  

Освітньо-професійна програма    «Переклад (англійська та німецька 

мови)» 

Форма навчання             очна  

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання – 90 ЄКТС, 1 рік 5 місяців. 

Навчальний план, затверджений Вченою радою протокол від 29.06.17 

№15.   

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) немає 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності)    

немає 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: наявність 

диплому першого рівня вищої освіти (бакалаврського)  

 

 

Компетентності

, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

I. Цикл загальної підготовки (нормативні навчальні дисципліни) 

Здатність спілкуватися 

державною мовою як 

усно, так і письмово  

Демонструвати належний рівень 

володіння державною мовою для 

реалізації письмової та усної комунікації, 

зокрема в ситуаціях професійного й 

наукового спілкування; презентувати 

результати своїх досліджень державною 

мовою. Використовувати емоційні, 

логічні засоби мови та техніку мовлення 

для досягнення запланованого 

прагматичного результату й організації 

успішної комунікації; здійснювати 

Риторика, 

Цивільний захист 

Порівняльна 

стилістика 

української та 

іноземної мов 

 



літературне редагування перекладів і 

текстів різних стилів та жанрів.  

Здатність бути 

критичним і 

самокритичним  

Оцінювати власну навчальну та науково-

професійну діяльність, будувати і 

втілювати ефективну стратегію 

саморозвитку та професійного 

самовдосконалення; оцінювати й 

критично аналізувати соціально, 

особистісно та професійно значущі 

проблеми і пропонувати шляхи їх 

вирішення, аргументуючи власну точку 

зору; дотримуватися правил академічної 

доброчесності.  

Риторика 

Цивільний захист 

 

 

Здатність до пошуку, 

опрацювання та 

аналізу інформації з 

різних джерел  

Аналізувати, порівнювати і 

класифікувати різні напрямки і школи в 

лінгвістиці та перекладознавстві; 

оцінювати історичні надбання та новітні 

досягнення філологічної науки і 

перекладознавства; демонструвати 

поглиблені знання з обраної філологічної 

спеціалізації; здійснювати науковий 

аналіз мовного й літературного 

матеріалу; обирати оптимальні 

дослідницькі підходи й методи для 

аналізу конкретного лінгвістичного чи 

літературного матеріалу. 

Риторика 

Цивільний захист 

Історія перекладу 

Порівняльна 

стилістика 

української та 

іноземної мов 

Прагматичні 

аспекти перекладу 

 

Уміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми 

Оцінювати й критично аналізувати 

соціально, особистісно та професійно 

значущі проблеми і пропонувати шляхи 

їх вирішення, аргументуючи власну 

точку зору; знаходити оптимальні шляхи 

ефективної взаємодії у професійному 

колективі та з представниками інших 

професійних груп різного рівня; 

застосовувати знання про експресивні, 

емоційні, логічні засоби мови та техніку 

мовлення для досягнення запланованого 

прагматичного результату й організації 

успішної комунікації;  

Цивільний захист 

Прагматичні 

аспекти перекладу 

Теорія та практика 

перекладу 

Практика 

перекладу другої 

іноземної мови 

Практика 

перекладу третьої 

іноземної мови 

 

 

Здатність працювати в 

команді та автономно  

Керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу та 

співробітництва; оцінювати й критично 

аналізувати проблеми і пропонувати 

шляхи їх вирішення, аргументуючи 

власну точку зору; знаходити оптимальні 

шляхи ефективної взаємодії у 

професійному колективі та з 

Риторика 

Цивільний захист 

Прагматичні 

аспекти перекладу 

Теорія та практика 

перекладу 

Практика 

перекладу другої 



представниками інших професійних груп 

різного рівня; застосовувати знання про 

засоби мови та техніку мовлення для 

досягнення запланованого прагматичного 

результату й організації успішної 

комунікації; дотримуватися правил 

академічної доброчесності; доступно й 

аргументовано пояснювати сутність 

конкретних питань і власну точку зору на 

них як фахівцям, так і широкому загалу. 

іноземної мови  

Практика 

перекладу третьої 

іноземної мови 

 

 

Здатність спілкуватися 

іноземною мовою  

Демонструвати належний рівень 

володіння іноземною мовами для 

реалізації письмової та усної комунікації, 

зокрема в ситуаціях професійного й 

наукового спілкування; презентувати 

результати своїх досліджень іноземною 

мовами; застосовувати знання про 

експресивні, емоційні, логічні засоби 

мови та техніку мовлення для досягнення 

запланованого прагматичного результату 

й організації успішної комунікації; 

здійснювати аналіз мовного й 

літературного матеріалу, інтерпретувати 

та структурувати його; здійснювати 

літературне редагування перекладів і 

текстів різних стилів та жанрів.   

Теорія та практика 

перекладу 

Практика 

перекладу другої 

іноземної мови 

Практика 

перекладу третьої 

іноземної мови 

Порівняльна 

стилістика 

української та 

іноземної мов 

Прагматичні 

аспекти перекладу 

 

Цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності  

Керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу та 

співробітництва; цінувати різноманіття та 

мультикультурність світу, оцінювати й 

критично аналізувати соціально, 

особистісно та професійно значущі 

проблеми і пропонувати шляхи їх 

вирішення, знаходити оптимальні шляхи 

ефективної взаємодії з представниками 

інших професійних груп різного рівня. 

Риторика 

Цивільний захист 

Історія перекладу 

Порівняльна 

стилістика 

української та 

іноземної мов 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу  

Аналізувати, порівнювати і 

класифікувати різні напрямки і школи в 

лінгвістиці та перекладознавстві; 

оцінювати історичні надбання та новітні 

досягнення філологічної науки і 

перекладознавства; здійснювати 

науковий аналіз мовного й літературного 

матеріалу, інтерпретувати та 

структурувати його з урахуванням 

класичних і новітніх методологічних 

принципів, формулювати узагальнення на 

Риторика 

Історія перекладу 

Порівняльна 

стилістика 

української та 

іноземної мов 

Прагматичні 

аспекти перекладу 

 

 



основі самостійно опрацьованих даних. 

Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій  

Застосовувати сучасні методики і 

технології, зокрема інформаційні, для 

успішного й ефективного здійснення 

професійної діяльності та забезпечення 

якості наукового дослідження в 

конкретній філологічній галузі; 

презентувати прикладне дослідження в 

конкретній філологічній галузі з 

використанням новітніх інформаційних 

технологій. 

Цивільний захист 

Теорія та практика 

перекладу 

Практика 

перекладу другої 

іноземної мови 

Практика 

перекладу третьої 

іноземної мови 

Здатність до адаптації 

та дії в новій ситуації  

Цінувати різноманіття та 

мультикультурність світу й керуватися у 

своїй діяльності сучасними принципами 

толерантності, діалогу та 

співробітництва; знаходити оптимальні 

шляхи ефективної взаємодії у 

професійному колективі та з 

представниками інших професійних груп 

різного рівня; застосовувати знання про 

засоби мови та техніку мовлення для 

досягнення запланованого прагматичного 

результату й організації успішної 

комунікації; дотримуватися правил 

академічної доброчесності. 

Риторика 

Цивільний захист 

Теорія та практика 

перекладу 

Практика 

перекладу другої 

іноземної мови 

Практика 

перекладу третьої 

іноземної мови 

 

 

Здатність спілкуватися 

з представниками 

інших професійних 

груп різного рівня (з 

експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної 

діяльності)  

Керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу та 

співробітництва; знаходити оптимальні 

шляхи ефективної взаємодії з 

представниками інших професійних груп 

різного рівня; застосовувати знання про 

засоби мови та техніку мовлення для 

досягнення запланованого прагматичного 

результату й організації успішної 

комунікації; доступно й аргументовано 

пояснювати сутність конкретних 

філологічних питань і власну точку зору 

на них як фахівцям, так і широкому 

загалу. 

Риторика 

Цивільний захист 

Теорія та практика 

перекладу 

Практика 

перекладу другої 

іноземної мови 

Практика 

перекладу третьої 

іноземної мови 

 

 

Здатність проведення 

досліджень на 

належному рівні  

Демонструвати належний рівень 

володіння державною та іноземною 

мовами в ситуаціях наукового 

спілкування; презентувати результати 

своїх досліджень державною та 

іноземною мовами; застосовувати сучасні 

методики і технології, зокрема 

інформаційні, для забезпечення якості 

Риторика 

Порівняльна 

стилістика 

української та 

іноземної мов 

Прагматичні 

аспекти перекладу 

Теорія та практика 



наукового дослідження в конкретній 

філологічній галузі; аналізувати, 

порівнювати і класифікувати різні 

напрямки і школи в лінгвістиці та 

перекладознавстві; оцінювати історичні 

надбання та новітні досягнення 

філологічної науки і перекладознавства; 

характеризувати теоретичні та практичні 

аспекти конкретної філологічної галузі; 

обирати оптимальні дослідницькі підходи 

й методи для аналізу конкретного 

лінгвістичного чи літературного 

матеріалу; планувати, організовувати, 

здійснювати і презентувати прикладне 

дослідження в конкретній філологічній 

галузі. 

перекладу 

 

 

 

Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність) 

Оцінювати власну навчальну та науково-

професійну діяльність, будувати і 

втілювати ефективну стратегію 

саморозвитку та професійного 

самовдосконалення; застосовувати 

сучасні методики і технології, зокрема 

інформаційні, для забезпечення якості 

наукового дослідження в конкретній 

філологічній галузі; аналізувати, 

порівнювати і класифікувати різні 

напрямки і школи в лінгвістиці та 

перекладознавстві; обирати оптимальні 

дослідницькі підходи й методи для 

аналізу конкретного лінгвістичного чи 

літературного матеріалу. 

Риторика 

Цивільний захист 

Порівняльна 

стилістика 

української та 

іноземної мов 

Прагматичні 

аспекти перекладу 

 

 

 

Здатність вільно 

орієнтуватися в різних 

лінгвістичних 

напрямах і школах  

Аналізувати, порівнювати і 

класифікувати різні напрямки і школи в 

лінгвістиці та перекладознавстві; 

оцінювати історичні надбання та новітні 

досягнення філологічної науки і 

перекладознавства; характеризувати 

теоретичні та практичні аспекти 

конкретної філологічної галузі; обирати 

оптимальні дослідницькі підходи й 

методи для аналізу конкретного 

лінгвістичного чи літературного 

матеріалу; 

аналізувати, порівнювати і класифікувати 

різні напрямки і школи в лінгвістиці та 

перекладознавстві; оцінювати історичні 

надбання та новітні досягнення 

Історія перекладу 

Порівняльна 

стилістика 

української та 

іноземної мов 

Прагматичні 

аспекти перекладу 

Теорія та практика 

перекладу 

 

 



філологічної науки і перекладознавства; 

характеризувати теоретичні та практичні 

аспекти конкретної філологічної галузі. 

Здатність осмислювати 

мистецтво слова як 

систему систем, 

розуміти еволюційний 

шлях розвитку 

вітчизняного і 

світового 

літературознавства   

Демонструвати належний рівень 

володіння державною та іноземною 

мовами для реалізації письмової та усної 

комунікації; застосовувати знання про 

експресивні, емоційні, логічні засоби 

мови та техніку мовлення для досягнення 

запланованого прагматичного результату 

й організації успішної комунікації; 

здійснювати літературне редагування 

перекладів і текстів різних стилів та 

жанрів. 

Риторика 

Історія перекладу 

Порівняльна 

стилістика 

української та 

іноземної мов 

 

Здатність до 

критичного 

осмислення 

історичних надбань та 

новітніх досягнень 

філологічної науки   

Оцінювати й критично аналізувати 

соціально, особистісно та професійно 

значущі проблеми; здійснювати науковий 

аналіз мовного й літературного 

матеріалу, інтерпретувати та 

структурувати його з урахуванням 

класичних і новітніх методологічних 

принципів. 

Риторика 

Історія перекладу 

Порівняльна 

стилістика 

української та 

іноземної мов 

Володіння методами 

наукового аналізу і 

структурування 

мовного й 

літературного 

матеріалу з 

урахуванням 

класичних і новітніх 

методологічних 

принципів   

Застосовувати сучасні методики для 

забезпечення якості наукового 

дослідження в конкретній філологічній 

галузі; аналізувати, порівнювати і 

класифікувати різні напрямки і школи в 

лінгвістиці та перекладознавстві; 

оцінювати історичні надбання та новітні 

досягнення філологічної науки і 

перекладознавства; характеризувати 

теоретичні та практичні аспекти 

конкретної філологічної галузі; 

демонструвати поглиблені знання з 

обраної філологічної спеціалізації; 

здійснювати науковий аналіз мовного 

матеріалу, інтерпретувати та 

структурувати його з урахуванням 

класичних і новітніх методологічних 

принципів, формулювати узагальнення на 

основі самостійно опрацьованих даних; 

обирати оптимальні дослідницькі методи 

для аналізу лінгвістичного чи 

літературного матеріалу. 

Порівняльна 

стилістика 

української та 

іноземної мов 

Прагматичні 

аспекти перекладу 

Теорія та практика 

перекладу 

 

Усвідомлення 

методологічного, 

організаційного та 

Презентувати результати своїх 

досліджень державною та іноземною 

мовами; аналізувати, порівнювати і 

Історія перекладу 

Порівняльна 

стилістика 



правового підґрунтя, 

необхідного для 

здійснення фахової 

науково-дослідницької 

роботи, її презентації 

науковій спільноті та 

захисту 

інтелектуальної 

власності на її 

результати   

класифікувати різні напрямки і школи в 

лінгвістиці та перекладознавстві; 

оцінювати історичні надбання та новітні 

досягнення філологічної науки; 

характеризувати теоретичні та практичні 

аспекти конкретної філологічної галузі; 

здійснювати науковий аналіз мовного 

матеріалу з урахуванням класичних і 

новітніх методологічних принципів, 

формулювати узагальнення на основі 

самостійно опрацьованих даних; обирати 

оптимальні дослідницькі підходи й 

методи для аналізу конкретного 

матеріалу; планувати, організовувати, 

здійснювати і презентувати дослідження. 

української та 

іноземної мов 

Прагматичні 

аспекти перекладу 

Теорія та практика 

перекладу 

 

 

 

 

 

Здатність професійно 

застосовувати 

поглиблені знання з 

обраної філологічної 

спеціалізації, зокрема: 

мовознавства, 

перекладознавства і 

прикладної лінгвістики 

Застосовувати сучасні методики і 

технології, для успішного й ефективного 

здійснення професійної діяльності та 

забезпечення якості наукового 

дослідження в конкретній філологічній 

галузі; аналізувати, порівнювати і 

класифікувати різні напрямки і школи в 

лінгвістиці та перекладознавстві; 

демонструвати поглиблені знання з 

обраної філологічної спеціалізації; 

здійснювати науковий аналіз мовного й 

літературного матеріалу, інтерпретувати 

та структурувати його з урахуванням 

класичних і новітніх методологічних 

принципів; здійснювати літературне 

редагування перекладів і текстів різних 

стилів та жанрів; обирати оптимальні 

дослідницькі підходи й методи для 

аналізу конкретного лінгвістичного чи 

літературного матеріалу. 

Риторика 

Історія перекладу 

Порівняльна 

стилістика 

української та 

іноземної мов 

Прагматичні 

аспекти перекладу 

Теорія та практика 

перекладу 

 

Здатність вільно 

користуватися 

спеціальною 

термінологією в 

обраній галузі 

філологічних 

досліджень   

Демонструвати належний рівень 

володіння державною та іноземною 

мовами для реалізації письмової та усної 

комунікації, зокрема в ситуаціях 

професійного й наукового спілкування; 

презентувати результати своїх; 

аналізувати, порівнювати і класифікувати 

різні напрямки і школи в лінгвістиці та 

перекладознавстві; характеризувати 

теоретичні та практичні аспекти 

конкретної філологічної галузі; 

демонструвати поглиблені знання з 

Риторика 

Історія перекладу 

Порівняльна 

стилістика 

української та 

іноземної мов 

Прагматичні 

аспекти перекладу 

Теорія та практика 

перекладу 

 

 



обраної філологічної спеціалізації; 

здійснювати науковий аналіз мовного й 

літературного матеріалу, доступно й 

аргументовано пояснювати сутність 

конкретних філологічних питань. 

Здатність чітко й 

виразно висловлювати 

думку, 

використовувати 

знання законів техніки 

мовлення: правильна 

постановка дихання, 

розвиток голосу, чітка 

та зрозуміла дикція, 

нормативна орфоепія   

Демонструвати належний рівень 

володіння державною та іноземною 

мовами для реалізації письмової та усної 

комунікації; застосовувати знання про 

експресивні, емоційні, логічні засоби 

мови та техніку мовлення для досягнення 

запланованого прагматичного результату 

й організації успішної комунікації; 

здійснювати науковий аналіз мовного й 

літературного матеріалу; доступно й 

аргументовано пояснювати сутність 

конкретних філологічних питань; 

здійснювати літературне редагування 

перекладів і текстів різних стилів та 

жанрів. 

Риторика 

Порівняльна 

стилістика 

української та 

іноземної мов 

Прагматичні 

аспекти перекладу 

Теорія та практика 

перекладу 

Володіння 

експресивними, 

емоційними, 

логічними засобами 

мови та здатність 

спрямовувати їх для 

досягнення 

запланованого 

прагматичного 

результату   

Демонструвати належний рівень 

володіння державною та іноземною 

мовами для реалізації письмової та усної 

комунікації, зокрема в ситуаціях 

професійного й наукового спілкування; 

презентувати результати своїх 

досліджень державною та іноземною 

мовами; знаходити оптимальні шляхи 

ефективної взаємодії у професійному 

колективі та з представниками інших 

професійних груп різного рівня; 

застосовувати знання про експресивні, 

емоційні, логічні засоби мови та техніку 

мовлення для досягнення запланованого 

прагматичного результату й організації 

успішної комунікації, доступно й 

аргументовано пояснювати сутність 

конкретних філологічних питань і власну 

точку зору на них; здійснювати 

літературне редагування перекладів і 

текстів різних стилів та жанрів. 

Риторика 

Порівняльна 

стилістика 

української та 

іноземної мов 

Теорія та практика 

перекладу 

Практика 

перекладу другої 

іноземної мови 

Практика 

перекладу третьої 

іноземної мови 

 

 

 

 

 

Здатність планувати, 

організовувати, 

здійснювати і 

презентувати наукове 

прикладне 

Здійснювати науковий аналіз мовного й 

літературного матеріалу, інтерпретувати 

та структурувати його з урахуванням 

класичних і новітніх методологічних 

принципів, формулювати узагальнення на 

Порівняльна 

стилістика 

української та 

іноземної мов 

Прагматичні 



дослідження в галузі 

філології   

основі самостійно опрацьованих даних; 

обирати оптимальні дослідницькі підходи 

й методи для аналізу конкретного 

лінгвістичного чи літературного 

матеріалу; планувати, організовувати, 

здійснювати і презентувати прикладне 

дослідження в конкретній філологічній 

галузі. 

аспекти перекладу 

Теорія та практика 

перекладу 

 

 

 

 

   

II. Цикл професійної підготовки (вибіркові навчальні дисципліни) 

Здатність спілкуватися 

державною мовою як 

усно, так і письмово  

Демонструвати належний рівень 

володіння державною мовою для 

реалізації письмової та усної комунікації, 

зокрема в ситуаціях професійного й 

наукового спілкування; презентувати 

результати своїх досліджень державною 

мовою. Використовувати емоційні, 

логічні засоби мови та техніку мовлення 

для досягнення запланованого 

прагматичного результату й організації 

успішної комунікації; здійснювати 

літературне редагування перекладів і 

текстів різних стилів та жанрів.  

Основи перекладу 

ділового мовлення 

Послідовний 

переклад 

Підготовка 

магістерської 

роботи 

Практичний курс 

аспектного 

перекладу 

Науково-

виробнича 

практика 

Здатність бути 

критичним і 

самокритичним  

Оцінювати власну навчальну та науково-

професійну діяльність, будувати і 

втілювати ефективну стратегію 

саморозвитку та професійного 

самовдосконалення; оцінювати й 

критично аналізувати соціально, 

особистісно та професійно значущі 

проблеми і пропонувати шляхи їх 

вирішення, аргументуючи власну точку 

зору; дотримуватися правил академічної 

доброчесності.  

Методика 

викладання 

перекладу у вищій 

школі 

Науково-

виробнича 

практика 

 

Здатність до пошуку, 

опрацювання та 

аналізу інформації з 

різних джерел  

Аналізувати, порівнювати і 

класифікувати різні напрямки і школи в 

лінгвістиці та перекладознавстві; 

оцінювати історичні надбання та новітні 

досягнення філологічної науки і 

перекладознавства; демонструвати 

поглиблені знання з обраної філологічної 

спеціалізації; здійснювати науковий 

аналіз мовного й літературного 

матеріалу; обирати оптимальні 

дослідницькі підходи й методи для 

аналізу конкретного лінгвістичного чи 

Основи машинного 

перекладу 

Психолінгвістичні 

аспекти перекладу 

Підготовка 

магістерської 

роботи 

Науково-

виробнича 

практика 



літературного матеріалу. 

Уміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми 

Оцінювати й критично аналізувати 

соціально, особистісно та професійно 

значущі проблеми і пропонувати шляхи 

їх вирішення, аргументуючи власну 

точку зору; знаходити оптимальні шляхи 

ефективної взаємодії у професійному 

колективі та з представниками інших 

професійних груп різного рівня; 

застосовувати знання про експресивні, 

емоційні, логічні засоби мови та техніку 

мовлення для досягнення запланованого 

прагматичного результату й організації 

успішної комунікації;  

Основи машинного 

перекладу 

Психолінгвістичні 

аспекти перекладу 

Методика 

викладання 

перекладу у вищій 

школі 

Підготовка 

магістерської 

роботи 

Науково-

виробнича 

практика 

 

Здатність працювати в 

команді та автономно  

Керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу та 

співробітництва; оцінювати й критично 

аналізувати проблеми і пропонувати 

шляхи їх вирішення, аргументуючи 

власну точку зору; знаходити оптимальні 

шляхи ефективної взаємодії у 

професійному колективі та з 

представниками інших професійних груп 

різного рівня; застосовувати знання про 

засоби мови та техніку мовлення для 

досягнення запланованого прагматичного 

результату й організації успішної 

комунікації; дотримуватися правил 

академічної доброчесності; доступно й 

аргументовано пояснювати сутність 

конкретних питань і власну точку зору на 

них як фахівцям, так і широкому загалу. 

Методика 

викладання 

перекладу у вищій 

школі 

Основи перекладу 

ділового мовлення 

Підготовка 

магістерської 

роботи 

Науково-

виробнича 

практика 

 

Здатність спілкуватися 

іноземною мовою  

Демонструвати належний рівень 

володіння іноземною мовами для 

реалізації письмової та усної комунікації, 

зокрема в ситуаціях професійного й 

наукового спілкування; презентувати 

результати своїх досліджень іноземною 

мовами; застосовувати знання про 

експресивні, емоційні, логічні засоби 

мови та техніку мовлення для досягнення 

запланованого прагматичного результату 

й організації успішної комунікації; 

здійснювати аналіз мовного й 

літературного матеріалу, інтерпретувати 

Основи перекладу 

ділового мовлення 

Послідовний 

переклад 

Практичний курс 

аспектного 

перекладу 

Проблеми 

художнього 

перекладу 

Науково-

виробнича 

практика 

 



та структурувати його; здійснювати 

літературне редагування перекладів і 

текстів різних стилів та жанрів.   

Цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності  

Керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу та 

співробітництва; цінувати різноманіття та 

мультикультурність світу, оцінювати й 

критично аналізувати соціально, 

особистісно та професійно значущі 

проблеми і пропонувати шляхи їх 

вирішення, знаходити оптимальні шляхи 

ефективної взаємодії з представниками 

інших професійних груп різного рівня. 

Основи перекладу 

ділового мовлення 

Науково-

виробнича 

практика 

 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу  

Аналізувати, порівнювати і 

класифікувати різні напрямки і школи в 

лінгвістиці та перекладознавстві; 

оцінювати історичні надбання та новітні 

досягнення філологічної науки і 

перекладознавства; здійснювати 

науковий аналіз мовного й літературного 

матеріалу, інтерпретувати та 

структурувати його з урахуванням 

класичних і новітніх методологічних 

принципів, формулювати узагальнення на 

основі самостійно опрацьованих даних. 

Підготовка 

магістерської 

роботи 

Науково-

виробнича 

практика 

 

 

Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій  

Застосовувати сучасні методики і 

технології, зокрема інформаційні, для 

успішного й ефективного здійснення 

професійної діяльності та забезпечення 

якості наукового дослідження в 

конкретній філологічній галузі; 

презентувати прикладне дослідження в 

конкретній філологічній галузі з 

використанням новітніх інформаційних 

технологій. 

Основи машинного 

перекладу 

Підготовка 

магістерської 

роботи 

Науково-

виробнича 

практика 

Здатність до адаптації 

та дії в новій ситуації  

Цінувати різноманіття та 

мультикультурність світу й керуватися у 

своїй діяльності сучасними принципами 

толерантності, діалогу та 

співробітництва; знаходити оптимальні 

шляхи ефективної взаємодії у 

професійному колективі та з 

представниками інших професійних груп 

різного рівня; застосовувати знання про 

засоби мови та техніку мовлення для 

досягнення запланованого прагматичного 

результату й організації успішної 

Психолінгвістичні 

аспекти перекладу 

Основи перекладу 

ділового мовлення 

Науково-виробнича 

практика 



комунікації; дотримуватися правил 

академічної доброчесності. 

Здатність спілкуватися 

з представниками 

інших професійних 

груп різного рівня (з 

експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної 

діяльності)  

Керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу та 

співробітництва; знаходити оптимальні 

шляхи ефективної взаємодії з 

представниками інших професійних груп 

різного рівня; застосовувати знання про 

засоби мови та техніку мовлення для 

досягнення запланованого прагматичного 

результату й організації успішної 

комунікації; доступно й аргументовано 

пояснювати сутність конкретних 

філологічних питань і власну точку зору 

на них як фахівцям, так і широкому 

загалу. 

Психолінгвістичні 

аспекти перекладу 

Основи перекладу 

ділового мовлення 

Практичний курс 

аспектного 

перекладу 

Науково-

виробнича 

практика 

Здатність проведення 

досліджень на 

належному рівні  

Демонструвати належний рівень 

володіння державною та іноземною 

мовами в ситуаціях наукового 

спілкування; презентувати результати 

своїх досліджень державною та 

іноземною мовами; застосовувати сучасні 

методики і технології, зокрема 

інформаційні, для забезпечення якості 

наукового дослідження в конкретній 

філологічній галузі; аналізувати, 

порівнювати і класифікувати різні 

напрямки і школи в лінгвістиці та 

перекладознавстві; оцінювати історичні 

надбання та новітні досягнення 

філологічної науки і перекладознавства; 

характеризувати теоретичні та практичні 

аспекти конкретної філологічної галузі; 

обирати оптимальні дослідницькі підходи 

й методи для аналізу конкретного 

лінгвістичного чи літературного 

матеріалу; планувати, організовувати, 

здійснювати і презентувати прикладне 

дослідження в конкретній філологічній 

галузі. 

Підготовка 

магістерської 

роботи 

Проблеми 

художнього 

перекладу 

Науково-

виробнича 

практика 

 

Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність) 

Оцінювати власну навчальну та науково-

професійну діяльність, будувати і 

втілювати ефективну стратегію 

саморозвитку та професійного 

самовдосконалення; застосовувати 

сучасні методики і технології, зокрема 

інформаційні, для забезпечення якості 

Методика 

викладання 

перекладу у вищій 

школі 

Підготовка 

магістерської 

роботи 



наукового дослідження в конкретній 

філологічній галузі; аналізувати, 

порівнювати і класифікувати різні 

напрямки і школи в лінгвістиці та 

перекладознавстві; обирати оптимальні 

дослідницькі підходи й методи для 

аналізу конкретного лінгвістичного чи 

літературного матеріалу. 

Науково-

виробнича 

практика 

Здатність вільно 

орієнтуватися в різних 

лінгвістичних 

напрямах і школах  

Аналізувати, порівнювати і 

класифікувати різні напрямки і школи в 

лінгвістиці та перекладознавстві; 

оцінювати історичні надбання та новітні 

досягнення філологічної науки і 

перекладознавства; характеризувати 

теоретичні та практичні аспекти 

конкретної філологічної галузі; обирати 

оптимальні дослідницькі підходи й 

методи для аналізу конкретного 

лінгвістичного чи літературного 

матеріалу; 

аналізувати, порівнювати і класифікувати 

різні напрямки і школи в лінгвістиці та 

перекладознавстві; оцінювати історичні 

надбання та новітні досягнення 

філологічної науки і перекладознавства; 

характеризувати теоретичні та практичні 

аспекти конкретної філологічної галузі. 

Основи машинного 

перекладу 

Психолінгвістичні 

аспекти перекладу 

Підготовка 

магістерської 

роботи 

Проблеми 

художнього 

перекладу 

 

Здатність осмислювати 

мистецтво слова як 

систему систем, 

розуміти еволюційний 

шлях розвитку 

вітчизняного і 

світового 

літературознавства   

Демонструвати належний рівень 

володіння державною та іноземною 

мовами для реалізації письмової та усної 

комунікації; застосовувати знання про 

експресивні, емоційні, логічні засоби 

мови та техніку мовлення для досягнення 

запланованого прагматичного результату 

й організації успішної комунікації; 

здійснювати літературне редагування 

перекладів і текстів різних стилів та 

жанрів. 

Підготовка 

магістерської 

роботи 

Проблеми 

художнього 

перекладу 

 

Здатність до 

критичного 

осмислення 

історичних надбань та 

новітніх досягнень 

філологічної науки   

Оцінювати й критично аналізувати 

соціально, особистісно та професійно 

значущі проблеми; здійснювати науковий 

аналіз мовного й літературного 

матеріалу, інтерпретувати та 

структурувати його з урахуванням 

класичних і новітніх методологічних 

принципів. 

Підготовка 

магістерської 

роботи 

Проблеми 

художнього 

перекладу 

 

Володіння методами Застосовувати сучасні методики для Основи машинного 



наукового аналізу і 

структурування 

мовного й 

літературного 

матеріалу з 

урахуванням 

класичних і новітніх 

методологічних 

принципів   

забезпечення якості наукового 

дослідження в конкретній філологічній 

галузі; аналізувати, порівнювати і 

класифікувати різні напрямки і школи в 

лінгвістиці та перекладознавстві; 

оцінювати історичні надбання та новітні 

досягнення філологічної науки і 

перекладознавства; характеризувати 

теоретичні та практичні аспекти 

конкретної філологічної галузі; 

демонструвати поглиблені знання з 

обраної філологічної спеціалізації; 

здійснювати науковий аналіз мовного 

матеріалу, інтерпретувати та 

структурувати його з урахуванням 

класичних і новітніх методологічних 

принципів, формулювати узагальнення на 

основі самостійно опрацьованих даних; 

обирати оптимальні дослідницькі методи 

для аналізу лінгвістичного чи 

літературного матеріалу. 

перекладу 

Психолінгвістичні 

аспекти перекладу 

Методика 

викладання 

перекладу у вищій 

школі 

Підготовка 

магістерської 

роботи 

Проблеми 

художнього 

перекладу 

 

 

Усвідомлення 

методологічного, 

організаційного та 

правового підґрунтя, 

необхідного для 

здійснення фахової 

науково-дослідницької 

роботи, її презентації 

науковій спільноті та 

захисту 

інтелектуальної 

власності на її 

результати   

Презентувати результати своїх 

досліджень державною та іноземною 

мовами; аналізувати, порівнювати і 

класифікувати різні напрямки і школи в 

лінгвістиці та перекладознавстві; 

оцінювати історичні надбання та новітні 

досягнення філологічної науки; 

характеризувати теоретичні та практичні 

аспекти конкретної філологічної галузі; 

здійснювати науковий аналіз мовного 

матеріалу з урахуванням класичних і 

новітніх методологічних принципів, 

формулювати узагальнення на основі 

самостійно опрацьованих даних; обирати 

оптимальні дослідницькі підходи й 

методи для аналізу конкретного 

матеріалу; планувати, організовувати, 

здійснювати і презентувати дослідження. 

Підготовка 

магістерської 

роботи 

Науково-

виробнича 

практика 

 

 

 

 

Здатність професійно 

застосовувати 

поглиблені знання з 

обраної філологічної 

спеціалізації, зокрема: 

мовознавства, 

перекладознавства і 

прикладної лінгвістики 

Застосовувати сучасні методики і 

технології, для успішного й ефективного 

здійснення професійної діяльності та 

забезпечення якості наукового 

дослідження в конкретній філологічній 

галузі; аналізувати, порівнювати і 

класифікувати різні напрямки і школи в 

лінгвістиці та перекладознавстві; 

Основи машинного 

перекладу 

Основи перекладу 

ділового мовлення 

Послідовний 

переклад 

Підготовка 

магістерської 



демонструвати поглиблені знання з 

обраної філологічної спеціалізації; 

здійснювати науковий аналіз мовного й 

літературного матеріалу, інтерпретувати 

та структурувати його з урахуванням 

класичних і новітніх методологічних 

принципів; здійснювати літературне 

редагування перекладів і текстів різних 

стилів та жанрів; обирати оптимальні 

дослідницькі підходи й методи для 

аналізу конкретного лінгвістичного чи 

літературного матеріалу. 

роботи 

Практичний курс 

аспектного 

перекладу 

Науково-

виробнича 

практика 

 

Здатність вільно 

користуватися 

спеціальною 

термінологією в 

обраній галузі 

філологічних 

досліджень   

Демонструвати належний рівень 

володіння державною та іноземною 

мовами для реалізації письмової та усної 

комунікації, зокрема в ситуаціях 

професійного й наукового спілкування; 

презентувати результати своїх; 

аналізувати, порівнювати і класифікувати 

різні напрямки і школи в лінгвістиці та 

перекладознавстві; характеризувати 

теоретичні та практичні аспекти 

конкретної філологічної галузі; 

демонструвати поглиблені знання з 

обраної філологічної спеціалізації; 

здійснювати науковий аналіз мовного й 

літературного матеріалу, доступно й 

аргументовано пояснювати сутність 

конкретних філологічних питань. 

Психолінгвістичні 

аспекти перекладу 

Методика 

викладання 

перекладу у вищій 

школі 

Підготовка 

магістерської 

роботи 

Проблеми 

художнього 

перекладу 

Науково-

виробнича 

практика 

Здатність чітко й 

виразно висловлювати 

думку, 

використовувати 

знання законів техніки 

мовлення: правильна 

постановка дихання, 

розвиток голосу, чітка 

та зрозуміла дикція, 

нормативна орфоепія   

Демонструвати належний рівень 

володіння державною та іноземною 

мовами для реалізації письмової та усної 

комунікації; застосовувати знання про 

експресивні, емоційні, логічні засоби 

мови та техніку мовлення для досягнення 

запланованого прагматичного результату 

й організації успішної комунікації; 

здійснювати науковий аналіз мовного й 

літературного матеріалу; доступно й 

аргументовано пояснювати сутність 

конкретних філологічних питань; 

здійснювати літературне редагування 

перекладів і текстів різних стилів та 

жанрів. 

Основи перекладу 

ділового мовлення 

Послідовний 

переклад 

Науково-

виробнича 

практика 

 

Володіння 

експресивними,  

Демонструвати належний рівень 

володіння державною та іноземною  

Психолінгвістичні 

аспекти перекладу 



 



5 Кадрові вимоги забезпечення провадження освітньої діяльності. 

 

Підготовка фахівців із спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 

035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша –

англійська», за освітньо-професійною програмою «Переклад (англійська та 

німецька мови)» другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня 

здійснюється на кафедрі перекладу що була створена у 2005 році на базі 

кафедри іноземних мов та перекладу. Кафедру перекладу очолює кандидат 

філологічних наук, доцент Висоцька Ганна Віталіївна, спеціаліст у галузі 

лінгвоперекладознавста та прагмалінгвістики, автор більше 80 публікацій. 

Ганна Віталіївна – учасник багатьох міжнародних, всеукраїнських та 

регіональних конференцій, має багатий досвід викладацької діяльності та 

адміністративної роботи на посаді завідувача кафедри перекладу ДВНЗ 

«ПДТУ» 

На базі кафедри перекладу була створена робоча група для розробки 

освітньо-професійної програми підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 03 Гуманітарні науки із 

спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – англійська», за освітньо-

професійною програмою «Переклад (англійська та німецька мови)».  

До групи увійшли провідні фахівці кафедри у тому числі 1 доктор наук, 

доцент; 2 доктора філософії (Ph.D), кандидата наук, доцента та `1 кандидат 

педагогічних наук доцент. Якісний склад проектної групи представлений у 

таблиці 1. 

На сьогоднішній день на кафедрі працює 1 доктор наук, доцент; 1 

доктор філософії (Ph.D), кандидат наук, доцент; 1 кандидат наук, доцент та 2 

ст. викладача. Інформація стосовно якісного складу кафедри перекладу 

наведена у таблиці 4, а інформація про завідувача кафедри наведена у 

таблиці 5. На кафедрі також працює достатня для забезпечення якісної 

організації навчального процесу кількість навчально-допоміжного персоналу. 

Навчально-допоміжний персонал включає 2 штатні одиниці (1зав. 

лабораторії та 1 старший лаборант).  



Базова освіта викладачів, які здійснюють навчальний процес з 

підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 035 

«Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад 

включно),  перша – англійська» в повній мірі відповідає профілю дисциплін, 

які вони викладають, а також підтверджується проходженням підвищення 

кваліфікації відповідно до плану. Загальносистемне підвищення кваліфікації 

викладачів кафедр відбувається згідно з план-графіком – один раз на 5 років, 

який виконується повністю. Підвищення кваліфікації викладачів 

забезпечується Інститутом підвищення кваліфікації і підготовки кадрів у 

відповідності із затвердженим планом і розробленим в університеті 

Положенням «Про порядок підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу ДВНЗ «ПДТУ». 

Основними формами підвищення кваліфікації прийняті:  

- стажування у провідних вищих навчальних закладах України та за 

кордоном;  

- навчання в аспірантурі та докторантурі;  

- захист докторських та кандидатських дисертацій;  

- діяльність в радах та комісіях Міносвіти України;  

- участь у проведенні міжнародних науково-методичних конференцій;  

- відрядження за кордон для стажування.  

Підвищення кваліфікації серед викладачів також відбувається у процесі 

розробки нових навчальних курсів, під час виконання науково-дослідної та 

науково-методичної роботи. 

Підсумки виконання плану підвищення кваліфікації з розглядом 

методичних і наукових розробок викладача, виконаних в процесі підвищення 

кваліфікації, затверджуються Вченою радою соціально-гуманітарного 

факультету, а результати – використовуються при формуванні змісту й 

обсягу робочих навчальних з дисциплін; написанні методичних розробок; 

опрацюванні контрольних і тестових завдань поточного і підсумкового 

контролю якості знань; виконанні науково-дослідних робіт. Інформація про 



проходження підвищення кваліфікації викладачами кафедри перекладу 

представлена у таблиці 4 

Виконання навчального плану зі спеціальності 035 «Філологія», 

спеціалізація  035.041  «Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська», крім  викладачів кафедри перекладу, забезпечують 

також викладачі інших кафедр, а саме, кафедри іноземних мов, кафедри 

української мови та слов’янської філології, кафедри охорони праці та 

охорони навколишнього середовища та кафедри соціології та соціальної 

роботи. Загалом виконання навчального плану студентів другого 

(магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня із спеціальності 035 

«Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська» забезпечується 1 доктором наук, професором, 

1 доктором наук, доцентом, 5 кандидатами наук, доцентами, 1 кандидатом 

наук без звання та 2 старшими викладачами. Усі викладачі працюють у штаті 

ДВНЗ «ПДТУ» 

Таким чином, підготовку фахівців із спеціальності 035 «Філологія», 

спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська» другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного 

рівня здійснюють викладачі кафедри перекладу, які мають вчені ступені та 

звання, а також найбільш досвідчені викладачі інших кафедр.  

У відповідності з Постановою КМУ від 10. 05.2018р. No 347  «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 

No 1187», на кафедрі перекладу була сформована група забезпечення 

освітньо-професійної програми «Переклад (англійська та німецька мови)» із 

спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша –англійська». До групи увійшло 6 

викладачів. З них - 1 доктор наук, доцент; 2 доктора філософії (Ph.D), 1 

кандидат наук, доцент та 2 старших викладача. 

Розрахунок відповідності кадрового потенціалу ДВНЗ «ПДТУ» вимогам 

підготовки фахівців за другим (магістерським) освітнім рівнем зі 

спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та 



літератури (переклад включно), перша – англійська», наведено нижче.  

Згідно з нормативами кількість членів групи забезпечення є 

достатньою, якщо на одного її члена припадає не більше 30 здобувачів вищої 

освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання з відповідної спеціальності.  

Оскільки обсяг здобувачів вищої освіти за спеціальністю 035 

«Філологія» всіх рівнів, курсів та форм навчання становить 158 осіб, а 

кількість членів групи забезпечення – 6 одиниць, то на одного члена групи 

забезпечення припадає: 158/6 = 26,3 осіб, що відповідає нормативу 

Згідно з нормативами частка викладачів, що мають науковий ступінь 

доктора наук та/або вчене звання професора та входять до групи 

забезпечення освітньо-професійної програми «Переклад (англійська та 

німецька мови)» із спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 

«Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська». 

повинна складати – 20% 

- Фактично частка викладачів, хто має науковий ступінь доктора наук 

та/або вчене звання професора становить 33%, доктор філол. наук Гармаш 

О.Л., доктор філософії (Ph.D) Висоцька Г.В. та доктор філософії (Ph.D) 

Лазаренко Л.М., що перевищує норматив на 13%. 

2/6  100 % = 33 %.  

- Згідно з нормативами частка викладачів, що має науковий ступінь 

та/або вчене звання та входять до групи забезпечення освітньо-професійної 

програми «Переклад (англійська та німецька мови)» із спеціальності 035 

«Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська» повинна складати – 60% 

Фактично частка викладачів, що мають науковий ступінь та/або вчене 

звання, становить 66 %, що на 6% перевищує норму. 

4/6  100 % = 66 %. 

Відомості про якісний склад групи забезпечення освітньо-професійної 

програми «Переклад (англійська та німецька мови)», із спеціальності 035 

«Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська» представлена у таблиці 2. 



Розрахунок фактичних показників кадрового забезпечення у 

відповідності з нормативними вимогами згідно постанови від 30 грудня 2015 

р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності». 

1. Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними 

(науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем 

роботи, які мають науковий ступень та/або вчене звання.  

Згідно з нормативами мінімальний відсоток від загальної кількості 

лекційних годин визначених навчальним планом складає 50 %.  

Оскільки всі лекційні години з усіх дисциплін циклу підготовки 

магістрів викладаються фахівцями, що мають науковий ступінь та вчене 

звання, рівень забезпеченості кадрами з цієї позиції складає:  

(170/170)  100 % = 100 %, що перевищує норматив на 50 %.  

2. Загальна кількість лекційних годин, що викладаються науково-

педагогічними працівниками, які мають науковий ступінь доктора наук або 

вчене звання професора  

Згідно з нормативами мінімальний відсоток від загальної кількості 

лекційних годин визначених навчальним планом складає 25 %.  

Фактична кількість годин, що викладаються науково-педагогічними 

працівниками, які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання 

професора (Гармаш О.Л., Любчук О.К.) складає 42 години, що відповідає 

29,4 %. 

(50/170)  100 % = 29,4 %.  

Оскільки фактичний показник, норматив перевищує нормативний 

вважається виконаним. 

3. Загальна кількість лекційних годин, що викладаються науково-

педагогічними працівниками за основним місцем роботи.   

Згідно з нормативами мінімальний відсоток від загальної кількості 

лекційних годин визначених навчальним планом складає 50 % 

Фактична загальна кількість лекційних годин, що викладаються 



фахівцями, які працюють в ДВНЗ «ПДТУ» за основним місцем роботи  170 

годин, що складає 100% від загальної кількості. 

(170/170) 100 % = 100 %. 

 Оскільки це перевищує потребу – норматив вважається виконаним.  

Відомості про якісний склад групи забезпечення виконання навчального 

плану, спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша –англійська» представлена у 

таблиці 3 

Навчальне навантаження штатних викладачів на поточний навчальний 

рік встановлено – 600 годин, що дає можливість викладачам більше часу 

приділити оновленню навчальних курсів, а також розробці навчально-

методичних посібників. 

Так за останні п’ять років викладачами кафедри перекладу було 

розроблено розроблено і надруковано 5 навчальних посібників, 12 курсів 

лекцій, видали 1 монографію та взяли участь у написанні 2-х колективних 

монографій. 

Викладачі кафедри перекладу проводять наукову роботу, розробляють 

держбюджетну тематику, наукові розробки викладачів відображаються в 

монографіях, навчальних посібниках, фахових статтях. Головною тематикою 

наукових досліджень викладачів кафедри є проблеми 

лінгвоперекладознавства та лінгводидактики. 

Викладачі кафедри активно співпрацюють з провідними вищими 

навчальними закладами України та інших країн Європи, а саме: Харківським 

національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Запорізьким національним 

університетом, Поморською академією в м. Слупськ (Польша). Активно 

співпрацюють викладачі кафедри і з Британською Радою. Так у 2018 році 

ст..викладач Кечеджі О.В. курс навчання за темою «Англійська мова для 

університетів» та отримала сертифікат 

Форми співробітництва охоплюють такі напрямки, як навчання, 

науково-практичні семінари, консультації з методзабезпечення, а також 



культурний обмін, придбання аутентичної літератури, впровадження 

навчально-просвітницьких програм у рамках гуманізації освіти.   

У період з 2014р по 2018р у рамках співпраці за договором №13-3/2014 

між ДВНЗ «ПДТУ» і Поморською академією в Слупську (Польща), було 

відправлено на семестрове навчання за рахунок польської сторони 18 

студентів спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 – «Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша – англійська». 

В літку 2016 року студентка групи РП-13 Боєнко Д.Д. проходила 

практику у м Хольцкирхен, Німеччина (договір № 13372887б від 29.01.2016). 

З жовтня 2017 студент групи РП-14 Трифонов Василь навчається у 

Шенгійському педагогічному університеті (Китай) у рамках програми 

стипендії Міжнародної Торгової палати «Шовковий путь». 

У січні 2017 р. було укладено угоду про партнерство між 

HealthResortMedical SPA Panorama Morska (м. Ярославець, Польща) і ДВНЗ 

«ПДТУ», з метою проходження мовно-перекладацької практики студентами 

університету. Про проходження літньої мовно-перекладацької практики 

двома студентами спеціальності отримано сертифікати.  

У квітні 2014року в рамках угоди про співпрацю між ДВНЗ «ПДТУ» та 

Поморською академією у Слупську, Польша № 13-3/ 2014. завідувач кафедри 

перекладу Висоцька Г.В. проходила стажування у Поморській академії у 

Слупську, Польша та отримала сертифікат. 

Наведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки: 

- кадровий та якісний склад проектної групи, яка утворена у складі 

кафедри перекладу, що є відповідальною за підготовку здобувачів вищої 

освіти зі спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», її наукова й 

педагогічна кваліфікація забезпечує навчання на рівні вимог, що ставляться 

до підготовки фахівців цього рівня;  

- викладачі кафедри перекладу постійно працюють над удосконаленням 

педагогічної майстерності та підвищенням свого науково-методичного рівня.  



Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть 

навчальний процес підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем зі 

спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – англійська», перевищує або 

відповідає усім нормативним показникам і це свідчить про те, що 

досягнутий рівень освітньої діяльності щодо забезпечення викладання 

дисциплін усіх циклів навчального плану підготовки фахівців відповідає 

ліцензійним вимогам затвердженим Міністерством освіти і науки України. 

 



Таблиця 1 

ВІДОМОСТІ 

про проектну групи освітньої діяльності у сфері вищої освіти  

якісний склад проектної групи, яка утворена у складі кафедри перекладу із спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 

035.041  «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» освітньо-професійної програми «Переклад 

(англійська та німецька мови)    

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

керівника та 

членів 

проектної 

групи 

Найменування 

посади, місце 

роботи 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач,  

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про 

вищу освіту* 

Науковий 

ступінь, шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема дисертації, 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціаль-ністю) 

присвоєно 

Стаж 

науково-

педагогічної 

та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, 

науково-дослідній роботі, 

участь у конференціях і семінарах, 

робота з аспірантами та 

докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача (наймену-

вання закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

Примітки** 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

1. 1 Висоцька 

Ганна 

Віталіївна, 

голова 

проектної 

групи 

Завідувач 

кафедри 

перекладу, 

доцент 

Харківський 

державний 

університет ім. 

Горького, 1991. 

Спеціальність:  

англійська мова та 

література.  

Кваліфікація за 

дипломом : філолог, 

викладач англійської 

та французької мов, 

перекладач 

Доктор філософії 

(Ph.D.). Кандидат 

філологічних 

наук зі 

спеціальності 

10.02.04 - 

германські мови, 

2005; тема 

дисертаційного 

дослідження: 

«Функціонально-

адаптивна 

система питання-

відповідь у 

англомовному 

розмовному 

дискурсі»; 

доцент кафедри 

23 р. 

1. Висоцька Г.В. Gerund : 

навчальний посібник для 

самостійної та аудиторної роботи 

з дисципліни «Порівняльна 

граматика» для студентів 

напряму підготовки 6.020303 

«Філологія», спеціалізація 

«Переклад з англійської та 

німецької мов» / уклад. Г. В. 

Висоцька . – Маріуполь : ПДТУ, 

2014. – 90 с. 

2. Высоцкая А. В. 

Коммуникативные стратегии : 

конспект лекций по дисциплине 

«Коммуникативные стратегии» 

для студентов специальности 035 

«Филология» дневной формы 

обучения / А. В. Высоцкая. – 

Стажування, 

підвищення 

кваліфікації в рамках 

угоди №13/3-2014 

про співпрацю між 

ДВНЗ «ПДТУ» та 

Поморською 

академією в 

Слупську (Польща), у 

квітні 2014 року по 

закінченні якого 

отримала сертифікат 

(наказ ДВНЗ «ПДТУ» 

від 04 квітня 2014 р. 

№ 16-39). 

Стаж 

більше 23 

років 

п. 2, 8, 9, 

14, 15, 16, 

18 

відповідно 

до пункту 

30 

Ліцензійних 

умов (див. 

додаток Б) 



перекладу Мариуполь : ПГТУ, 2017. – 152 с. 
3. Висоцька Г.В. Стилістика 

сучасної англійської мови : 
конспект лекцій з дисципліни 

«Стилістика основної іноземної 
мови» для студентів напряму 

підготовки 6.020303 «Філологія», 
спеціалізація «Переклад з 

англійської та німецької мов» / 
уклад. Г. В. Висоцька. – 

Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 91 с. 
4. Висоцька Г. В. 

Функциональная адаптация 
лингвокомпонента вопросно-
ответного диалога к факторам 

макро- и микроконтекста / 
Г. В. Висоцька // Наукові записки. 

– Серія : Філологічні науки 
(мовознавство): у 2-х ч. – 

Кіровоград: РВВ КДПУ імені 
В. Винниченка, 2012. – Вип. 

95(1). – С. 302-307. 
5. Висоцька Г. В. 

Екстралінгвістичні умови 
реалізації звертання, як засобу  

інтимізації / Г.В.Висоцька // 
Науковий вісник Дрогобицького 

державного педагогічного 
університету імені Івана Франка. 

Серія: "Філологічні науки" 
(мовознавство): Збірник наукових 

праць. – Том 1. – № 5. – 
Дрогобич, 2016. – С. 47-50. 

6. Порівняльний аналіз 
семантичних та морфологічних 

характеристик синоптичної 
лексики в сучасній англійській та 

українській мовах/  
Г. В. Висоцька, Н. В. Коробська // 
Науковий вісник Дрогобицького 



державного педагогічного 
університету імені Івана Франка. 

Серія: "Філологічні науки" 
(мовознавство): Збірник наукових 

праць. – Том 1. – № 5. – 
Дрогобич, 2016. – С. 51-55. 

7. Висоцька Г. В. Варіювання 

мовних засобів реалізації 

адресатності в англійській та 

українській мовах / 

Г.В. Висоцька, М.Є. Сорокіна // 

Мова і культура : Науковий 

журнал. – К. : Видавничий дім 

Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 19. – 

Т. ІІ(182). – С. 36-42. 

8. Vysotska H. Defining the 

environmental factors with regard to 

the analyses of question and answer 

dialogue as a functional-adaptive 

system / H. Vysotska, А. Rude // 

Південний архів. Філологічні 

науки: Збірник наукових  праць. 

Випуск LXVIII. – Херсон : ХДУ, 

2017. – С.83-86. 

2.  Гармаш 

Олена 

Леонідівна 

професор 

кафедри 

перекладу 

 

 

 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет, 2001. 

Спеціальність:   

Мова: (англійська 

німецька) і 

література. 

Кваліфікація за 

дипломом : вчитель 

англійської, 

німецької мов та 

зарубіжної 

літератури. 

Доктор 

філологічних 

наук, 

спеціальність 

10.02.04 – 

германські мови, 

тема 

дисертаційного 

дослідження: 

«Англомовні 

морфологізовані 

метаконцепти в 

процесах 

концептуальної 

10 р. 

1. Гармаш О.Л. 

Лінгвосинергетичний аспект 

розвитку словникового фонду 

англійської мови  Монографія. – 

Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 324с.  
2. Гармаш О.Л. 

Структурованість та 
синхронізація  вербалізованої 

складової англомовного 
інформаційного 

середовища//Наукові записки 
Національного університету 
«Острозька академія». Серія 

«Філологічна»: збірник наукових 

Одеський 

національний 

університет 

ім. І. І. Мечнікова 

Диплом доктора 

філологічних наук : 

ДД № 007138 від 

12.12.2017 р. 

Стаж 

більше 10 

років 

п. 2, 3, 10, 

12,  18 

відповідно 

до пункту 

30 

Ліцензійни

х умов 

(див. 

додаток Б) 

 

 



деривації (на 

матеріалі мовних 

інновацій кінця 

ХХ – початку 

ХХІ ст.), доцент 

кафедри 

іноземної 

філології 

 

праць / укладачі: І.В. Ковальчук, 
Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька – 

Острог: Видавництво 
Національного університету 

«Острозька академія», 2015. – 
Вип. 58. – С. 23-26. 

3. Гармаш О.Л. The category of 
fractality in studying English 

morphological concepts // 
Proceedings of the 9th International 
conference on European Conference 

on Languages, Literature and 
Linguistics. «East West» 

Association for Advanced Studies 
and Higher Education GmbH. 

Vienna. 2015. P. 19-23. 
4. Гармаш О.Л. Вербалізація 
лінгво-ментальних інновацій, 

утворених за участю 
морфологізованого концепта 

MICRO–.  // Materiały XI 
Międzynarodowej naukowi-

praktycznej konferencji «Nauka i 
inowacja – 2015» Volume 8. 

Filologiczne nauki.: Przemyśl. 
Nauka I studia – Str. 6-8. 

(Материалы XI Международной 
научно-практической 

конференции «Наука и 
инновации – 2015», Польша г. 

Пшемысль, 07-15 октября) 
5. Гармаш О.Л. Вербалізація 

англомовних техноцентричних 
лексикалізованих концептів // 

Наукові записки. Серія 
«Філологічні науки» Ніжинський 

державний університет імені 
Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. 
В.Г. Самойленко. – Ніжин: НДУ 
ім. М. Гоголя, 2016. – С. 158-164 



6. Гармаш О.Л. Вербалізація 
англомовних техноцентричних 

лексикалізованих концептів, 
утворених за метакогнітивним 

механізмом афіксації // 
Підготовка майбутніх фахівців-

філологів до використання 
сучасних освітніх технологій у 

професійній діяльності: 
колективна монографія / [авт. 

кол.: Коноваленко Т.В., 
Денисенко Н.В., Матюха Г.В. та 
ін.]. – Мелітополь : ТОВ «Колор 
Принт», 2017. – С. 208 с. – ISBN 

978-966-2489-48-4 –С.   - . 
7. Гармаш О.Л. Англомовні 

морфологізовані метаконцепти як 
складові концептуальної 
деривації// Англомовні 

морфологізовані метаконцепти як 
складові 

концептуальної деривації // 
Любовь к слову: филологические 

заметки в честь юбилея 
профессора В.А. Кухаренко: 

сборник научных статей / под 
ред. И.М. Колегаевой. – Одесса: 

КП ОМД, 2018. – С. 67–76. 
8. Гармаш О.Л. Умови та засади 
лінгвосинергетичних досліджень 
словотвірної підсистеми сучасної 
англійської мови // Новий формат 

теоретичної та методичної 
підготовки майбутніх 

перекладачів і учителів 
англійської мови до професійної 

діяльності у полікультурному 
суспільстві: монографія / 

Коноваленко Т.В., Матюха Г.В., 
Баранцова І.О., Денисенко Н.В. та 



ін. –  Мелітополь: ТОВ «Колор 
Принт», 2018. – С 9-20. 

3.  Межуєва 

Ірина 

Юхимівна 

доцент кафедри 

перекладу 

Таганрозький 

державний 

педагогічний 

інститут, 1992. 

Спеціальність:  

англійська та 

іспанська мови та 

література.  

Кваліфікація за 

дипломом: викладач 

англійської та 

іспанської мов 

Кандидат 

педагогічних 

наук зі 

спеціальності 

13.00.08 – теорія 

і методика 

професійної 

освіти; тема 

дисертації: 

«Развитие 

творческой 

активности 

студентов 

неязыкового 

ВУЗа в процессе 

моделирования 

иноязычной 

профессиональн

ой деятельности 

будущего 

специалист»; 

доцент кафедри 

перекладу. 

20 р. 

 

1. Межуева И.Е. Развитие 
творческой активности студентов 

неязыкового вуза в процессе 
моделирования иноязычной 

профессиональной деятельности 
будущого специалиста: 

монография / И.Е. Межуева. – 
Тула: Изд-во ТулГу, 2009. – 228 с. 

2. Межуева И.Е. Практична 
фонетика англійської мови : 

навчальний посібник // Уклад. 
І. Ю. Межуєва, О. В. Кечеджі // 
Полиграфический центр ГВУЗ 
«ПГТУ», Мариуполь, Украина, 

149 с. 
3. Межуева И.Е. Проектні 

завдання як один з методів 
навчання та формування 

іншомовної комунікативної 
компетенції / І. Ю. Межуєва // 

Наукові записки. Серія 
«Філологічні науки» (Ніжинський 

державний університет імені 
Миколи Гоголя). – Ніжин : НДУ 
ім. М. Гоголя, 2014. – Кн. 3.  – 

С. 218-221.  
4. Межуева И.Е. Процеси 

термінотворення за участю 
елементів іншомовного 
походження в сучасній 
англійській мові, авт. 

Межуєва І.Ю., Кечеджі О.В.// 
Проблема семантики, прагматики 

та когнітивної лінгвістики : зб. 
наук. пр. / М-во освіти і науки 
України, Київ. нац.. ун-т імені 
Тараса Шевченко / відп. ред. 

м. Київ, КНУ імені 

Т.Г.Шевченка  

Інститут філології з 

02.11.2015 р. по 

10.12.2015 р. Довідка 

№ 044/942 від 

11.12.2015 р. 

Стаж 

більше 20 

років,   

п. 1, 2, 3, 

14, 18 

відповідно 

до пункту 

30 

Ліцензійни

х умов 

(див. 

додаток Б) 

 



Н М. Корбозерова – (2002-2015). 
– К. : Логос, 2015. – Вип. 28. – 

С. 167-179.  
5. Межуева И.Е. Тестування як 
форма контролю знань, умінь, 
навичок. переваги і недоліки / 

Межуєва І. Ю. // Молодий 
вчений : науковий журнал. – 

Херсон : ТОВ «Видавничий дім 
«Гельветика», 2017. –  № 9(49). – 

С. 394-397. Copernicus 
6. Межуєва І.Ю. Метод кейсів в 

процесі формування професійної 
комунікативної компетенції 
студентів немовного вузу // 

Одеський лінгвістичний вісник : 
науково-практичний журнал. – 

Херсон : Видавничий дім 
«Гельветика», 2017. – Випуск 10. 

– Том 2. – С.149-152.  
7. Межуева И.Е. Концептуальні 

підходи до навчання англійської 
мови в немовному вузі / Межуєва 
І.Ю., Єльцова С.С. // Наукового 

віснику Міжнародного 
гуманітарного університету. 

Серія «Філологія» № 29/2017.  

4.  Лазаренко 

Лариса 

Миколаївна 

завідувач 

кафедри 

іноземних мов 

Горьківський 

педагогічний 

інститут іноземних 

мов, 1977. 

Спеціальність: 

«Англійський та 

німецький 

переклад»; викладач 

англійської та 

німецької мови 

Доктор філософії 

(Ph.D.).  

Канд. пед. наук 

зі спеціальності 

13.00.01 - теорія 

та історія 

педагогіки; тема 

дисертації:  

«Підготовка 

студентів 

технічного ВНЗ 

30 р. 

 

1. Лазаренко Л.М. Английский 
язык: учебное пособие для 

студентов направления 
подготовки «Экономика 

предприятий» / Л. Н. Лазаренко, 
Т. І. Васильєва. – Мариуполь : 
ГВУЗ «ПГТУ», 2014. – 221 с. 

2. Лазаренко Л.М. 
Железнодорожные перевозки. 

Английский язык для 
профессионального общения = 

Railway Transportation. English for 

ІПК ПДТУ, 2015  

№ 12 СПК 826108 

від 04.09.2015р.  

Тема «Практика 

викладання 

іноземної мови» 

Стаж 

більше 30 

років 

п. 

2,3,8,10,14,

16 

відповідно 

до пункту 

30 

Ліцензійних 

умов (див. 



до 

професійного 

спілкування (на 

матеріалі 

англійської 

мови)»; доцент 

кафедри 

іноземних мов 

 

specific purposes. Учебное 
пособие по английскому языку / 
Л. Н. Лазаренко, Н. А. Міхно. – 

Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 
2015. – 114 с. - 

3. Лазаренко Л.М. Пособие по 
фонетике английского языка. 

Учебное пособие / 
Л. Н. Лазаренко, Н. А. Міхно. – 

Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 
2016. – 108 с. - 

4. Лазаренко Л.М. Влияние 
интерактивных методов на 

изучение иностранных языков / 
Л. Н. Лазаренко, І. В. Барабаш // 

Язык и культура: научное 
издание. – К. : Издательский дом 
Дмитрия Бураго, 2016. – Вип. 19. 

– Т III (183). – С. 388-394 
5. Лазаренко Л.М. Репрезентация 
концептов «отвага», «смелость» в 

русской и английской 
художественной речи 

А. С. Пушкина и Дж. Г. Байрона / 
Л. Н. Лазаренко, У. А. Карпенко 
// Наука и мир: Международный 

научный журнал, 2015. – 
№11(27). -  Том 2. – С. 30-34. 

6. Русский канон и его 
родственники в других языках (в 

поисках первокорня) / 
Л. Н. Лазаренко, У. А. Карпенко 

// Русский язык в 
поликультурном мире: Сборник 
научных работ. – Киев : Освита 

Украины, 2013. – С. 40-43. 
7. Лазаренко Л.М. Экспликация 
эмоций «радость» посредством 
паралингвизмов (на материале 

романа «Дочь снегов»  

додаток Б) 



 

 



Додаток А 

Інформація про показники, що визначають кваліфікацію членів проектної 

групи зі спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» 

 

Види і результати 
професійної діяльності, які 

застосовуються для визнання 
кваліфікації, відповідної 

спеціальності 

Перелік 

1 2 

Висоцька Ганна Віталіївна (керівник проектної групи) 

1) наявність наукових 

публікацій у періодичному 

виданні, яке включено до 

наукометричних баз: 

1. Висоцька Г. В. Причини, що обумовлюють 

використання граматичних трансформацій в англо-

українському перекладі, авт. Висоцька Г.В. Науковий 

вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія 

«Філологія»: Збірник наукових праць. – Випуск № 31. – Т. 

3 . – 2017. – С. 104-107. 

2) наявність наукових публікацій 

у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових 

видань України, та/або 

авторських свідоцтв, та/або 

патентів загальною кількістю 

п’ять досягнень 

9. Висоцька Г. В. Функциональная адаптация 

лингвокомпонента вопросно-ответного диалога к факторам 

макро- и микроконтекста / Г. В. Висоцька // Наукові 

записки. – Серія : Філологічні науки (мовознавство): у 2-х 

ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2012. – 

Вип. 95(1). – С. 302-307. 

10. Висоцька Г. В. Екстралінгвістичні умови 

реалізації звертання, як засобу  інтимізації / Г.В.Висоцька // 

Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. Серія: "Філологічні 

науки" (мовознавство): Збірник наукових праць. – Том 1. – 

№ 5. – Дрогобич, 2016. – С. 47-50. 

11. Висоцька Г. В., Коробська Н.В. 

Порівняльний аналіз семантичних та морфологічних 

характеристик синоптичної лексики в сучасній англійській 

та українській мовах // Науковий вісник Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Серія: "Філологічні науки" (мовознавство): Збірник 

наукових праць. – Том 1. – № 5. – Дрогобич, 2016. – С. 51-

55. 

12. Висоцька Г. В. Варіювання мовних засобів 

реалізації адресатності в англійській та українській мовах / 

Г.В. Висоцька, М.Є. Сорокіна // Мова і культура : 

Науковий журнал. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 

2016. – Вип. 19. – Т. ІІ(182). – С. 36-42. 

13. Vysotska H. Defining the environmental factors 

with regard to the analyses of question and answer dialogue as 

a functional-adaptive system / H. Vysotska, А. Rude // 

Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових  

праць. Випуск LXVIII. – Херсон : ХДУ, 2017. – С.83-86. 

8) виконання функцій Керівник наукових тем: «Актуальні питання 



наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту) 

філології: мовознавство, перекладознавство, методика 

викладання філологічних дисціплін» (2014-2015 р., номер 

державної реєстрації роботи: 01144004907); «Актуальні 

проблеми лінгвістики тексту та дискурсології» (2015-2016 

р., номер державної реєстрації роботи: 0115U004921); 

«Дискурсивні аспекти вивчення семантики та прагматики 

мовних одиниць» (2016-2017 р., номер державної 

реєстрації роботи: 0116U008743). 

9) керівництво студентом, 

який зайняв призове місце, або 

робота у складі організаційного 

комітету/ журі/ апеляційної 

комісії Міжнародної студентської 

олімпіади/ ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт/ ІІІ – ІV етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних 

предметів/ ІІ – ІІІ етапу 

Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідних робіт 

учнів – членів Малої академії 

наук: 

1. Грамота студентки Попопої В.А. Всеукрінської 

студенської олімпіди 2015-2016 рр. зі спеціальності 

«Переклад» (англійська мова) у Київському національному 

університеті ім. Тараса Шевченка за перемогу в номінації 

«Кращий науково-технічний переклад». 

2. кревництво студенткою Коробською Н.В. 2016-

2017 рр. «Функціонування епітету у рекламних текстах», 

яка зайняла призове місце на І етапі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт і та була запрошена 

для участі у 2 турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт із галузі Романо-германські мови і 

літератури,який проводився у Херсонському державному 

університеті (м. Херсон).  

 

 

14) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/ посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного 

навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількість три найменування: 

 

1. Висоцька Г.В. Gerund [Електронний ресурс] : 

навчальний посібник для самостійної та аудиторної роботи 

з дисципліни «Порівняльна граматика» для студентів 

напряму підготовки 6.020303 «Філологія», спеціалізація 

«Переклад з англійської та німецької мов» / уклад. Г. В. 

Висоцька . – Маріуполь : ПДТУ, 2014. – 90 с. – Режим 

доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1310 

3. Высоцкая А. В. Коммуникативные стратегии 

[Электронный ресурс] : конспект лекций по дисциплине 

«Коммуникативные стратегии» для студентов 

специальности 035 «Филология» дневной формы обучения 

/ А. В. Высоцкая. – Мариуполь : ПГТУ, 2017. – 152 с. – 

Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12766 

4. Висоцька Г.В. Стилістика сучасної англійської 

мови [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни 

«Стилістика основної іноземної мови» для студентів 

напряму підготовки 6.020303 «Філологія», спеціалізація 

«Переклад з англійської та німецької мов» / уклад. Г. В. 

Висоцька. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 91 с. – Режим 

доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11342 

 

15) присудження 

наукового ступеня доктора 

філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про другу 

вищу освіту: 

Присвоєння наукового ступеня доктора філософії 

[Candidate of Sciences (comparable to the academic degree of 

Doctor of Filosophy, Ph.D.)] від 15.03.2011 (Supplement to 

diploma ДК № 030056) 

 

16) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I етапі 

1. Грамота студентки Попопої В.А. Всеукрінської 

студенської олімпіди 2015-2016 рр. зі спеціальності 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12766


Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або робота у складі 

організаційного комітету/журі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим 

гуртком/проблемною групою, або 

виконання обов’язків куратора 

групи: 

«Переклад» (англійська мова) у Київському національному 

університеті ім. Тараса Шевченка за перемогу в номінації 

«Кращий науково-технічний переклад». 

2. кревництво студенткою Коробською Н.В. 2016-2017 

рр. «Функціонування епітету у рекламних текстах», яка 

зайняла призове місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт і та була запрошена для 

участі у 2 турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт із галузі Романо-германські мови і 

літератури,який проводився у Херсонському державному 

університеті (м. Херсон).  

 

18) наявність науково-

популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних публікацій з 

наукової або професійної 

тематики загальною кількістю 

три публікації;  

 

1. Висоцька Г. В. Морфологічні засоби 

репрезентації гендерних стереотипів в сучасній англійській 

мові (перекладацький аспект) / Г. В. Висоцька // Актуальні 

проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та 

порівняльних студій: Збірник матеріалів ІІ міжнародної 

наукової конференції (25-27 вересня 2014). – Маріуполь : 

Маріупольський державний університет, 2014. – С. 120-

122. 

2. Висоцька Г. В. Лексичні одиниці як засоби 

інтимізації спілкування / Г. В. Висоцька // Актуальні 

проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та 

порівняльних студій: Збірник матеріалів Міжвузівського 

круглого столу (25-27 вересня 2014). – Маріуполь : 

Маріупольський державний університет, 2015. – С.69-72.  

Висоцька Г. В. Розгортання аргументації в 

публіцистичному тексті / Г. В. Висоцька // Філологічні 

науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ 

століття: Міжнародна науково-практична конференція, 

м. Одеса, 23-24 грудня 2016 року. – Одеса : 

Південноукраїнська організація «Центр філологічних 

досліджень», 2016. – С. 95-98. 

Разом 7 

Гармаш Олена Леонідівна (член проектної групи) 

  

2) наявність наукових 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових 

фахових видань України, та/або 

авторських свідоцтв, та/або 

патентів загальною кількістю 

п’ять досягнень;   

 

1. Гармаш О.Л. Шляхи поповнення афіксального 

контента концептосистеми англійської мови / О.Л. Гармаш 

// Нова Філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: 

ЗНУ, 2013. – № 56 – С. 18-24.  

2. Гармаш О.Л. Структурованість та синхронізація  

вербалізованої складової англомовного інформаційного 

середовища Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник 

наукових праць. – Острог : Видавництво Національного 

університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 58. – С. 

23-26. 

3. Гармаш О.Л. English affixal innovations: creating and 

functioning in the context of globalization / О.Л. Гармаш // 

European Journal of Literature and Linguistics. – Vienna, 2016. 

– № 1. – P. 9-15. 

4. Гармаш О.Л. Вербалізація англомовних 

техноцентричних лексикалізованих концептів / О.Л. 



Гармаш / Наукові записки. Серія «Філологічні науки» 

(Ніжинський державний університет імені Миколи 

Гоголя). – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. –– Кн. 1. – С. 

158-164. 

5. Гармаш О.Л. Англомовні морфологізовані 

метаконцепти як складові концептуальної деривації / О.Л. 

Гармаш // Любовь к слову : филологические заметки в 

честь юбилея профессора В.А. Кухаренко : сборник 

научных статей. – Одесса: КП ОМД, 2018. – С. 67–76. 

Гармаш О.Л. Семантична складова мережи англомовних 

концептуальних структур / О.Л. Гармаш // Наукові записки 

Національного університету «Острозька академія» : серія 

«Філологія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2018. – Вип. 69, 

ч. 1. – С. 104-106. 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника, що рекомендований 

МОН, іншим центральним 

органом виконавчої влади або 

вченою радою закладу освіти, або 

монографії (у разі співавторства - 

з фіксованим власним внеском);  

 

1. Гармаш О.Л. Англомовні морфологізовані 

концепти: фрактальна параметризація [монографія] / 

Гармаш О.Л. – Запоріжжя: Запорізький національний 

університет, 2015. – 438с. 

2. Гармаш О.Л. Лінгвосинергетичний аспект розвитку 

словникового фонду англійської мови: [монографія] / 

Гармаш О.Л. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 324 с. 

3. Гармаш О.Л. Англомовна епідигматика та розвиток 

вокабуляру: [монографія] / Гармаш О.Л. – Мелітополь: 

ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2009. – 128 с.  

4. Гармаш О.Л. Англо-Український словник сучасної 

лексики ділової сфери: навч. посібник / Ю. А. Зацний, О.Л. 

Гармаш – Мелітополь: Мелітопольський державний 

педагогічний університет, 2006. – 212 с. (лист МОН№ 

1.4/18-Г-1021 від 03.11.2006 р.) 

5. Гармаш О.Л. Вербалізація англомовних 

техноцентричних лексикалізованих концептів, утворених 

за метакогнітивним механізмом афіксації [колективна 

монографія] / Гармаш О.Л. // Підготовка майбутніх 

фахівців-філологів до використання сучасних освітніх 

технологій у професійній діяльності: колективна 

монографія / [авт. кол.: Коноваленко Т.В., Денисенко Н.В., 

Матюха Г.В. та ін.]. – Мелітополь : ТОВ «Колор Принт», 

2017. – С. 208 с.  

6. Гармаш О.Л. Англомовні морфологізовані 

метаконцепти як складові концептуальної деривації 

[колективна монографія] / Гармаш О.Л. // Любовь к слову: 

филологические заметки в честь юбилея профессора В.А. 

Кухаренко: сборник научных статей / под ред. И.М. 

Колегаевой. – Одесса: КП ОМД, 2018. – С. 67–76. 

7. Гармаш О.Л. Умови та засади лінгвосинергетичних 

досліджень словотвірної підсистеми сучасної англійської 

мови [колективна монографія] / Гармаш О.Л. // Новий 

формат теоретичної та методичної підготовки майбутніх 

перекладачів і учителів англійської мови до професійної 

діяльності у полікультурному суспільстві: монографія / 

Коноваленко Т.В., Матюха Г.В., Баранцова І.О., Денисенко 

Н.В. та ін. –  Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2018. – С 9-

20. 

10) організаційна робота у Виконую обов’язки завідувача кафедри англійської 



закладах освіти на посадах 

керівника (заступника керівника) 

закладу 

освіти/факультету/відділення 

(наукової установи)/ 

інституту/філії/кафедри  

філології та методики викладання англійської мови у 

Мелітопольському державному педагогічному університеті 

імені Богдана Хмельницького (за сумісництвом на 0,5 

ставки)  

 

11) участь в атестації 

наукових кадрів як офіційного 

опонента або члена 

спеціалізованої вченої ради;  

 

Виступала опонентом на захисті кандидатських 

дисертацій: (за останні 5 років) 

1. Бориса Дмитра Петровича „Неосленгізми в 

англійській мові початку ХХІ століття: структура і 

семантика“, подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – 

германські мови (спеціалізована рада Д 26.054.04, 

Київський національний лінгвістичний університет, 

29.12.2017 р.) 

2. Шталтовної Юлії Анатоліївни “Лінгво-когнітивні, 

структурно-семантичні та функціональні параметри 

демократизації сучасної англійської мови (на матеріалі 

англомовних інновацій кінця ХХ – початку ХХІ століття)”, 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські 

мови (спеціалізована рада К17.051.02, Запорізький 

національний університет, 25.06. 2015 р.) 

3. Дмитрасевича Ростислава Ярославовича “Структурні 

та лексико-семантичні особливості англомовної термінології 

юридичної психології”, подану на здобуття наукового 

ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 

10.02.04 – германські мови, (спеціалізована рада 

К 17.051.02, Запорізький національний університет, 

листопад 2014 р.) 

 

12) присудження наукового 

ступеня доктора наук або 

присвоєння вченого звання 

професора;  

присвоєно науковий ступінь доктора наук: диплом 

доктора філологічних наук :ДД № 007138 від 12.12.2017 р 

 

18) наявність науково-

популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних публікацій з 

наукової або професійної 

тематики загальною кількістю 

три публікації 

 

1. Гармаш О.Л. Розвиток інформаційних технологій 

та зростання вокабуляру англійської мови / О.Л. Гармаш // 

Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в 

сучасному полі етнічному суспільстві: Матеріали ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції, 

Мелітополь, 6-7 листопада 2014 р. – Мелітополь: 

Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького. – 2014. – C.12-

15. 

2. Гармаш О.Л. Лінгвокогнітивна репрезентація 

утворення англомовних афіксальних інновацій / О.Л. 

Гармаш // Сучасний вимір філологічних наук: Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції : м. Львів, 

17-18 липня 2015 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна 

організація «ЛОГОС», 2015. – С. 82-86. 

3. Гармаш О.Л. The category of fractality in studying 

English morphological concepts / О.Л. Гармаш // Proceedings 

of the 9th International conference on European Conference on 

Languages, Literature and Linguistics. «East West» 

Association for Advanced Studies and Higher Education 



GmbH. Vienna. 2015. P. 19-23. 

4. Гармаш О.Л. Вербалізація лінгво-ментальних 

інновацій, утворених за участю морфологізованого 

концепта MICRO / О.Л. Гармаш // Nauka i inowacja – 2015 : 

materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej 

konferencji. Przemyśl, 07-15 październik, 2015 roku. – 

Przemyśl : Nauka I studia, 2015. – Volume 8 : Filologiczne 

nauki. – S. 6-8. 

5. Гармаш О.Л. Фрактальні параметри основних 

англомовних лінгво-ментальних структур / О.Л. Гармаш // 

Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: 

Міжнародна  науково-практична конференція, 29-30 січня 

2016 – м. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр 

філологічних досліджень», – 2016. – С. 46-49. 

6. Гармаш О.Л. Перспективи когнітивного підходу 

в сучасній лінгвістиці / О.Л. Гармаш // Wykształcenie i 

nauka bez granic – 2017 Materiały XIII Międzynarodowej 

naukowi-praktycznej konferencji. – Przemyśl : Nauka I studia, 

2017. – Volume 10 : Filologiczne nauki. – S. 15-18. 

Разом 6 

Межуєва Ірина Юхимівна (член проектної групи) 

2) наявність наукових 

публікацій у періодичному 

виданні, яке включено до 

наукометричних баз: 

 

1. Тестування як форма контролю знань, умінь, 

навичок. переваги і недоліки / І. Ю. Межуєва // Молодий 

вчений : науковий журнал. – Херсон : ТОВ «Видавничий 

дім «Гельветика», 2017. –  № 9(49). – С. 394-397. (Indexed 

in Index Copernicus) 

2. Межуєва І.Ю. Метод кейсів в процесі формування 

професійної комунікативної компетенції студентів 

немовного вузу // Одеський лінгвістичний вісник : 

науково-практичний журнал. – Херсон : Видавничий дім 

«Гельветика», 2017. – Випуск 10. – Том 2. – С.149-152. 

(Indexed in Index Copernicus) 

3. Межуєва І.Ю. Концептуальні підходи до навчання 

англійської мови в немовному вузі / І.Ю. Межуєва, 

С.С. Єльцова // Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія «Філологія»: Збірник 

наукових праць. –Випуск № 29 (т.2), 2017. – С. 138-40. 

(Indexed in Index Copernicus) 

4. Межуєва І. Ю. Специфіка використання ділових 

ігор при навчанні іноземних мов для розвитку професійної 

компетенції студентів немовного вузу / І.Ю. Межуєва // 

Науковий вісник Херсонського державного університету. 

Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – 

Херсон : , 2018. –  № 1. – Т. 2. – С. 59-63. (Indexed in Index 

Copernicus) 

5. Межуєва І. Ю. Використання сучасних напрямів у 

методиці викладання іноземної мови в немовному ВНЗ / 

І.Ю. Межуєва, С.С. Єльцова // Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія 

«Філологія»: Збірник наукових праць. – Випуск № 31. – Т. 

2 . – 2017. – С.161-163. (Indexed in Index Copernicus) 

2) наявність наукових 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових 

1. Проектні завдання як один з методів навчання та 

формування іншомовної комунікативної компетенції / 

І. Ю. Межуєва // Наукові записки. Серія «Філологічні 



фахових видань України, та/або 

авторських свідоцтв, та/або 

патентів загальною кількістю 

п’ять досягнень: 

 

 

науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи 

Гоголя). – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – Кн. 3.  – 

С. 218-221.  

2. Процеси термінотворення за участю елементів 

іншомовного походження в сучасній англійській мові, авт. 

Межуєва І.Ю., Кечеджі О.В.// Проблема семантики, 

прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. / М-во 

освіти і науки України, Київ. нац.. ун-т імені Тараса 

Шевченко / відп. ред. Н М. Корбозерова – (2002-2015). – 

К. : Логос, 2015. – Вип. 28. – С. 167-179.  

3. Тестування як форма контролю знань, умінь, 

навичок. переваги і недоліки / І. Ю. Межуєва // Молодий 

вчений : науковий журнал. – Херсон : ТОВ «Видавничий 

дім «Гельветика», 2017. –  № 9(49). – С. 394-397. 

4. Межуєва І.Ю. Метод кейсів в процесі формування 

професійної комунікативної компетенції студентів 

немовного вузу // Одеський лінгвістичний вісник : 

науково-практичний журнал. – Херсон : Видавничий дім 

«Гельветика», 2017. – Випуск 10. – Том 2. – С.149-152.  

5. Межуєва І.Ю. Концептуальні підходи до навчання 

англійської мови в немовному вузі / І.Ю. Межуєва, 

С.С. Єльцова // Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія «Філологія»: Збірник 

наукових праць. –Випуск № 29 (т.2), 2017. – С. 138-40. 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника, що рекомендований 

МОН, іншим центральним 

органом виконавчої влади або 

вченою радою закладу освіти, або 

монографії (у разі співавторства - 

з фіксованим власним внеском);  

 

1. Межуева И.Е. Развитие творческой активности 

студентов неязыкового вуза в процессе моделирования 

иноязычной профессиональной деятельности будущого 

специалиста: монография / И.Е. Межуева. – Тула: Изд-во 

ТулГу, 2009. – 228 с. 

2. Межуєва І. Ю. Практична фонетика англійської 

мови [Електронний ресурс] : навчальний посібник / І. Ю. 

Межуєва, О. В. Кечеджі. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 149 

с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12832 Рекомендовано 

вченою радою ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет», як навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів (протокол № 14 від 02 червня 2017 р.). 

14) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/ посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного 

навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількість три найменування: 

 

1. Межуєва І. Ю. Методика викладання перекладу у 

вищій школі [Електронний ресур] : конспект лекцій з курсу 

«Методика викладання перекладу у вищій школі» для 

студентів спеціальності 8.02030304 «Переклад» денної 

форми навчання / І. Ю. Межуєва. – Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ», 2016. – 109 с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10932 

2. Порівняльна стилістика української та іноземної 

мов [Електронний ресурс] : конспект лекцій з курсу 

«Порівняльна стилістика української та іноземної мов» для 

студентів напряму 6.020303 «Філологія» денної форми 

навчання / уклад. І. Ю. Межуєва. – Маріуполь : ПДТУ, 

2017. – 106 с. – Режим 

доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12608 

3. Межуєва І. Ю. Прагматичні аспекти перекладу 

[Електронний ресур] : конспект лекцій з дисципліни 

«Прагматичні аспекти перекладу» для студентів 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12832
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10932
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12608


спеціальності 035 «Філологія» денної форми навчання / 

І. Ю. Межуєва. – Маріуполь : ДВНУЗ «ПДТУ», 2018. – 

179 с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14636 

18) наявність науково-

популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних публікацій з 

наукової або професійної 

тематики загальною кількістю 

три публікації;  

 

1. Межуєва І. Ю. Значимість творчої активності, як 

складової частини професійної культури майбутнього 

фахівця / І. Ю. Межуєва // Актуальні проблеми 

міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних 

студій: Маріупольський державний університет, 

м. Маріуполь, 29-30 вересня 2017 р. – Маріуполь : МДУ, 

2017. – С. 251-254. 

2. Межуєва І. Ю.  Реалізація процесу формування 

творчої активності майбутнього фахівця у моделюємій 

іномовній професійній комунікації / І. Ю. Межуєва // 

Университетская наука-2017 : Международная научно-

техн. конф., Приазовский государственный технический 

университет, г. Мариуполь, 18-19 мая 2017г. – Мариуполь : 

ГВУЗ «ПГТУ», 2015. – Т. 3. – С. 159-161. 

3. Межуєва І. Ю.  Реалізація процесу формування 

творчої активності майбутнього фахівця у моделюємій 

іномовній професійній комунікації / І. Ю. Межуєва // 

Университетская наука-2017 : Международная научно-

техн. конф., Приазовский государственный технический 

университет, г. Мариуполь, 18-19 мая 2017г. – Мариуполь : 

ГВУЗ «ПГТУ», 2015. – Т. 3. – С. 159-161. 

Разом 5 

Лазаренко Лариса Миколаївна 

2) Наявність наукових 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових 

фахових видань України: 

 

1. Педагогічні умови використання активних 

методів навчання у процесі формування професійної 

іншомовної компетентності бакалаврів./Л.М.Лазаренко// 

Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний 

журнал. – 2018. - № 3 (158). – С.63-68. 

2.  Застосування інтерактивних методів навчання 

при формуванні іншомовної комунікативної компетенції у 

студентів немовних спеціальностей./Л.М.Лазаренко, 

І.В.Барабаш// Науковий вісник міжнародного 

гуманітарного університету: Збірник наукових праць. 

Серія: Філологія. – Одеса 2017. – Вип.31. – Том 2. – С.154-

157. 

3. Влияние интерактивных методов на изучение 

иностранных языков / Л. Н. Лазаренко, І. В. Барабаш // 

Язык и культура: научное издание. – К. : Издательский дом 

Дмитрия Бураго, 2016. – Вип. 19. – Т III (183). – С. 388-394. 

4. Репрезентация концептов «отвага», «смелость» в 

русской и английской художественной речи А. С. Пушкина 

и Дж. Г. Байрона / Л. Н. Лазаренко, У. А. Карпенко // Наука 

и мир: Международный научный журнал, 2015. – №11(27). 

-  Том 2. – С. 30-34. 

5. Экспликация эмоций «радость» посредством 

паралингвизмов (на материале романа «Дочь снегов» 

Дж.Лондона) / Л. Н. Лазаренко // Мовні і концептуальні 

картини світу: Зб.наук.пр. - Київ: Київський національний 

університет ім. Тараса Шевченка. ВПЦ «Київський 

університет», 2014. – Вип. 47. – Частина 1. – С. 599-605. 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14636


 

3) Наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника, що рекомендований 

МОН або вченою радою 

закладу освіти: 

 

1. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов направления подготовки 

«Экономика предприятий» / сост.: Т. И. Васильева, Л. Н. 

Лазаренко. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – 221 с. – Режим 

доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2517. 

2. The Explosion [Электронный ресурс]: навчальний 

посібник / Н. А. Міхно,  Л. М. Лазаренко, Г. В. Висоцька. 

– Маріуполь:  ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 135 с. – Режим 

доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1867. 

3. Железнодорожные перевозки. Английский язык 

для профессионального общения = Railway Transportation. 

English for specific purposes [Электронный ресурс] : учеб. 

пособ. / сост.: Н. А. Михно, Л. Н. Лазаренко. – Мариуполь 

: ПДТУ, 2015. – 115 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8297. 

4. Пособие по фонетике английского языка 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / сост.: Н. А. 

Михно, Л. Н. Лазаренко. – Мариуполь: ПГТУ, 2015. – 

108 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9698. 

8) виконання функцій 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань 

України, або іноземного 

рецензованого наукового 

видання: 

 

Керівник наукових тем: «Професійно-спряване навчанні 

іноземним мовам у вищих навчальних закладах в умовах 

інтеграції в європейській освітній простір» (2013-2014 р., 

номер державної реєстрації роботи: 0113И006294); 

«Шляхи подолання комунікативних бар’єрів при 

викладанні іноземних мов студентам немовних 

спеціальностей» (2014-2015 р., номер державної реєстрації 

роботи: 01144004898); «Оптимізація самостійної роботи 

студентів в умовах кредитно-модульної системи при 

навчанні іноземним мовам в технічному ДВНЗ» (2015-2016 

р., номер державної реєстрації роботи: 0115И004938); 

«Підвищення мотивації студентів до оволодіння іноземною 

мовою на немовних спеціальностях» (2016-2017 р., номер 

державної реєстрації роботи: 0116U008759); «Активізація 

мовної діяльності у студентів технічних ВНЗ при 

оволодінні іноземної мови» (2017-2018 р., номер державної 

реєстрації роботи: 0117U007308). 

10) організаційна робота у 

закладах освіти на посадах 

керівника (заступника керівника) 

закладу освіти/факультету/ 

відділення (наукової установи)/ 

інституту/філії/кафедри  

Завідувач кафедри іноземних мов ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет» (з 

жовтня 1995 р. – по теперішній час) 

 

14) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/ посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного 

навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій: 

1. Реферирование и аннотирование научной 

литературы на английском языке [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению практических работ 

по дисциплине «Иностранный язык для научного 

общения» для студентов магистратуры и аспирантов 

технических специальностей / сост.: М. Ф. Гейман, Л. Н. 

Лазаренко. – Мариуполь : ПГТУ, 2013. – 54 с. – Режим 

доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/643. 

2. Лексико-грамматические тесты [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1867
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1867
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8297


аудиторной работы студентов старших курсов 

экономических специальностей дневной формы обучения 

/сост. Л.Н. Лазаренко. -  Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2017. 

– 41 с. - Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12775. 

3. Иностранный язык [Электронный ресурс] : 

методические указания по развитию навыков чтения 

литературы на английском языке для студентов 1-2х 

курсов специальности «Финансы и банковское дело» 

дневной формы обучения / сост. Л. Н. Лазаренко. – 

Мариуполь : ПГТУ, 2017. – 26 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12854. 

15) присудження 

наукового ступеня доктора 

філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про 

другу вищу освіту: 

 

Присвоєння наукового ступеня доктора філософії 

[Candidate of Sciences (comparable to the academic degree of 

Doctor of Filosophy, Ph.D.)] від 28.12.2009 (Supplement to 

diploma ДК № 030056) 

 

16) керівництво студентом, 

який зайняв призове місце на I 

етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або робота у складі 

організаційного комітету/журі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим 

гуртком/проблемною групою, або 

виконання обов’язків куратора 

групи 

Л.М.Лазаренко постійно готує студентів до участі І етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади та є головою журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (І етап) з навчальної 

дисципліни «Англійська мова». За останні п’ять років її 

студенти зайняли наступні призові місця: 2017-2018 н.р. – 

студ. гр.ЕП-17 Сидоренко О.Ю. - II місце; 2016-2017 н.р.- 

ст.гр.ЕП-13 Козіс В. – І місце. 

4. Л.М.Лазаренко є керівником дискусійного клубу 

“English Club” з розвитку вільного мовного спілкування 

студентів немовних спеціальностей. 

Разом 6 

 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12775
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12854


Таблиця 2 

ВІДОМОСТІ 

про якісний склад групи забезпечення освітньо-професійної програми із спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 

035.041  Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

викладача 

Найменування 

посади 

Наймену-вання 

закладу, який закінчив 

викладач, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту* 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно, або 

категорія, педагогічне 

звання 

Найменування 

навчальних дисциплін, 

які закріплені за 

викладачем, та 

кількість лекційних 

годин з кожної 

навчальної дисципліни 

Відомості про 

підвищення кваліфікації 

викладача (наймену-

вання закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

Примітки** 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Особи які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за сумісництвом)  

1.  

Висоцька Ганна 

Віталіївна 

Завідувач 

кафедри 

перекладу, 

доцент 

Харківський 

державний 

університет ім. 

Горького, 1991. 

Спеціальність:  

англійська мова та 

література.    

Доктор філософії 

(Ph.D.). 

Кандидат філологічних 

наук зі спеціальності 

10.02.04 - германські 

мови; тема 

дисертаційного 

дослідження: 

«Функціонально-

адаптивна система 

питання-відповідь у 

англомовному 

розмовному дискурсі»; 

доцент кафедри 

перекладу 

Історія перекладу 

(16 год) 

Теорія та практика 

перекладу (16 год) 

 

 

Стажування, 

підвищення 

кваліфікації  

в рамках угоди №13/3-

2014 про співпрацю 

між ДВНЗ «ПДТУ» та 

Поморською академією 

в Слупську (Польща), у 

квітні 2014 року по 

закінченні якого 

отримала сертифікат 

(наказ по університету 

від 04 квітня 2014 р. 

№ 16-39). 

Стаж більше 

23 років 

п. 2, 8, 9, 14, 

15, 16, 18 

відповідно до 

пункту 30 

Ліцензійних 

умов (див. 

додаток Б) 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Особи які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за сумісництвом)  

2.  
Гармаш Олена 

Леонідівна 

професор кафедри 

перекалу 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет, 2001. 

Спеціальність: 

Мова: (англійська 

німецька) і література. 

Кваліфікація за 

дипломом : вчитель 

англійської, німецької 

мов та зарубіжної 

літератури. 

Доктор філологічних 

наук, спеціальність 

10.02.04 – германські 

мови, тема 

дисертаційного 

дослідження: 

«Англомовні 

морфологізовані 

метаконцепти в процесах 

концептуальної 

деривації (на матеріалі 

мовних інновацій кінця 

ХХ – початку ХХІ ст.), 

доцент кафедри 

Проблеми художнього 

перекладу (16 год.) 

 

Прагматичні аспекти 

перекладу (24 год) 

 

 

Одеський національний 

університет 

ім. І. І. Мечнікова 

Диплом доктора 

філологічних наук : 

ДД № 007138 від 

12.12.2017 р. 

Стаж більше 

10 років 

п. 2, 3, 10, 12,  

18 

відповідно до 

пункту 30 

Ліцензійних 

умов (див. 

додаток Б) 

 

3.  

Межуєва Ірина 

Юхимівна 

доцент кафедри 

перекладу 

Таганрозький 

державний 

педагогічний інститут, 

1992, викладач 

англійської та 

іспанської мов 

Кандидат педагогічних 

наук зі спеціальності 

13.00.08 – теорія і 

методика професійної 

освіти, «Развитие 

творческой активности 

студентов неязыкового 

ВУЗа в процессе 

моделирования 

иноязычной 

профессиональной 

деятельности будущего 

специалист»; доцент за 

кафедрою перекладу. 

 

Методика викладання 

перекладу у вищій 

школі (16 год.) 

 

Порівняльна стилістика 

іноземной та української 

мов (16 год.) 

м. Київ, КНУ імені 

Т.Г.Шевченка  Інститут 

філології з 02.11.2015 р. 

по 10.12.2015 р. 

Довідка № 044/942 від 

11.12.2015 р. 

Стаж більше 

20 років,   

п. 1, 2, 3, 14, 

18 

відповідно до 

пункту 30 

Ліцензійних 

умов (див. 

додаток Б) 

 

 

 

 

 



 

 



Таблиця 3 

ВІДОМОСТІ 

 

про якісний склад групи забезпечення навчального плану із спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 

035.041  Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  
по батькові 
викладача 

Найменування 
посади 

Наймену-вання 
закладу, який закінчив 

викладач, рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно з 

документом про вищу 
освіту* 

Науковий ступінь, 
шифр і найменування 

наукової 
спеціальності, тема 
дисертації, вчене 
звання, за якою 

кафедрою 
(спеціальністю) 
присвоєно, або 

категорія, педагогічне 
звання 

Найменування 
навчальних дисциплін, 

які закріплені за 
викладачем, та 

кількість лекційних 
годин з кожної 

навчальної дисципліни 

Відомості про 
підвищення кваліфікації 

викладача (наймену-
вання закладу, вид 

документа, тема, дата 
видачі) 

Примітки** 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Особи які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за сумісництвом)  

4.  

Висоцька Ганна 

Віталіївна 

Завідувач 

кафедри 

перекладу, 

доцент 

Харківський 

державний 

університет ім. 

Горького, 1991. 

Спеціальність:  

англійська мова та 

література.    

Доктор філософії 

(Ph.D.).  

Кандидат філологічних 

наук зі спеціальності 

10.02.04 - германські 

мови; тема 

дисертаційного 

дослідження: 

«Функціонально-

адаптивна система 

питання-відповідь у 

англомовному 

розмовному дискурсі»; 

доцент кафедри 

перекладу 

Історія перекладу 

(16 год) 

Теорія та практика 

перекладу (16 год) 

 

 

Стажування, 

підвищення 

кваліфікації  

в рамках угоди №13/3-

2014 про співпрацю між 

ДВНЗ «ПДТУ» та 

Поморською академією 

в Слупську (Польща), у 

квітні 2014 року по 

закінченні якого 

отримала сертифікат 

(наказ по університету 

від 04 квітня 2014 р. 

№ 16-39). 

Стаж більше 

23 років 

п. 2, 8, 9, 14, 

15, 16, 18 

відповідно до 

пункту 30 

Ліцензійних 

умов (див. 

додаток Б) 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Особи які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за сумісництвом)  

5.  

Гармаш Олена 

Леонідівна 

професор кафедри 

перекалу 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет, 2001. 

Спеціальність: 

Мова: (англійська 

німецька) і література. 

Кваліфікація за 

дипломом : вчитель 

англійської, німецької 

мов та зарубіжної 

літератури. 

Доктор філологічних 

наук, спеціальність 

10.02.04 – германські 

мови, тема 

дисертаційного 

дослідження: 

«Англомовні 

морфологізовані 

метаконцепти в процесах 

концептуальної деривації 

(на матеріалі мовних 

інновацій кінця ХХ – 

початку ХХІ ст.), доцент 

кафедри 

Проблеми художнього 

перекладу (16 год.) 

 

Прагматичні аспекти 

перекладу (24 год) 

 

 

Одеський національний 

університет 

ім. І. І. Мечнікова 

Диплом доктора 

філологічних наук : 

ДД № 007138 від 

12.12.2017 р. 

Стаж більше 

10 років 

п. 2, 3, 10, 12,  

18 

відповідно до 

пункту 30 

Ліцензійних 

умов (див. 

додаток Б) 

 

6.  

Голі-Оглу 

Тамара 

Войцехівна 

Завідувач кафедри 

української мови 

та слов’янської 

філології, доцент 

 

1) Донецький 

державний університет; 

1993; російська мова та 

література; філолог, 

викладач російської 

мови та літератури; 

2)  Бердянський 

державний 

педагогічний інститут 

ім. П.Д. Осипенко; 

2001 р.; українська мова 

та література; вчитель 

української мови та 

літератури 

Кандидат філологічних 

наук, 10.02.15 – Загальне 

мовознавство; тема: 

«Походження 

календарних обрядових 

термінів весняного циклу 

(на матеріалі української, 

російської, урумської та 

румейської мов)»; доцент  

кафедри українознавства 

Риторика (16 год.) 

 

Інститут підвищення 

кваліфікації ДВНЗ 

«ПДТУ», галузь знань 

«Гуманітарні науки»; 

напрям «Переклад», 

20.06.2015 р.; 

свідоцтво:  

12СПК  826121; 

реєстраційний № 65 

Стаж більше 

24 років 

п. 1, 2, 3, 8, 10, 

11, 14 

відповідно до 

пункту 30 

Ліцензійних 

умов (див. 

додаток Б) 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Особи які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за сумісництвом)  

7.  

Межуєва Ірина 

Юхимівна 

доцент кафедри 

перекладу 

Таганрозький 

державний 

педагогічний інститут, 

1992, викладач 

англійської та 

іспанської мов 

Кандидат педагогічних 

наук зі спеціальності 

13.00.08 – теорія і 

методика професійної 

освіти, «Развитие 

творческой активности 

студентов неязыкового 

ВУЗа в процессе 

моделирования 

иноязычной 

профессиональной 

деятельности будущего 

специалист»; доцент за 

кафедрою перекладу. 

 

Методика викладання 

перекладу у вищій 

школі (16 год.) 

 

Порівняльна стилістика 

іноземной та української 

мов (16 год.) 

м. Київ, КНУ імені 

Т.Г.Шевченка  Інститут 

філології з 02.11.2015 р. 

по 10.12.2015 р. 

Довідка № 044/942 від 

11.12.2015 р. 

Стаж більше 

20 років,   

п. 1, 2, 3, 14, 

18 

відповідно до 

пункту 30 

Ліцензійних 

умов (див. 

додаток Б) 

 

 

 

8.  

Лазаренко 

Лариса 

Миколаївна 

доцент, завідувач 

кафедри 

іноземних мов 

Горьківський 
педагогічний інститут 
іноземних мов, 1977. 

Спеціальність: 
«Англійський та 

німецький переклад». 
Кваліфікація: викладач 
англійської та німецької 

мови. 
 

Доктор філософії (Ph.D.).  

Канд. пед. наук зі 

спеціальності 13.00.01 - 

теорія та історія 

педагогіки; тема 

дисертації:  «Підготовка 

студентів технічного 

ВНЗ до професійного 

спілкування (на матеріалі 

англійської мови)»; 

доцент кафедри 

іноземних мов 

Основи машинного 

перекладу (16 год.) 

 

Психолінгвістичні 

аспекти перекладу 

(16 год.) 

ІПК ПДТУ, 2015  
№ 12 СПК 826108 
від 04.09.2015р.  
Тема «Практика 

викладання іноземної 

мови» 

Стаж більше 

30 років 

п. 

2,3,8,10,14,16 

відповідно до 

пункту 30 

Ліцензійних 

умов (див. 

додаток Б) 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Особи які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за сумісництвом)  

9.  

Бороденко 

Людмила 

Миколаївна 

асистент кафедри 

української мови 

та слов’янської 

філології 

Приазовський 

державний технічний 

університет, 2006 р.; 

перекладач з двох 

слов’янських мов на 

українську 

Кандидат філологічних 

наук, 10.02.01 – 

Українська мова; тема:   

«Графічно-орфографічні 

іншомовності в структурі 

художнього тексту 

пострадянсього періоду» 

Практика перекладу 

третьої іноземної мови 

(0 год) 

Стажування, 

підвищення 

кваліфікації 

в рамках угоди №13/3-

2014 про співпрацю між 

ДВНЗ «ПДТУ» та 

Поморською академією в 

Слупську (Польща), 

період: 14.10.2017 р. -

31.10.2017 р. (80 годин), 

по закінченні якого 

отримала сертифікат 

(наказ по університету 

від 12 жовтня 2017 р. 

№ 22-39). 

Стаж більше 2 

років 

п. 1,2,14,13 

відповідно до 

пункту 30 

Ліцензійних 

умов (див. 

додаток Б) 

 

10.  

Бурко Вадим 

Анатолійович 

Доцент кафедри 

охорони праці і 

навколишнього 

середовища 

 

 

Приазовський 

державний технічний 

університет, 2001г., 

магістр, «Обробка 

металів тиском» г 

Кандидат технічних 

наук, 05.03.05 –  

Процеси та машини 

обробки тиском; 

тема: 

«Удосконалення 

технології гарячого 

об’ємного 

штампування 

попереднім 

осаджуванням 

заготовок 

профільними 

плитами»; доцент 

кафедри охорони 

праці 

Цивільний захист 

(8 год.) 

Сертификат учасника, 

курс: «Експерт по 

безпеці на воді і 

купанні», Societa 

Nazionale di Saivamento 

(Genova) март 2013 г. 

 

Атестат доцента 

кафедри охорони праці 

та надзвичайних 

ситуацій 12 ДЦ № 

034940 Рішення 

Атестаційної колегії від 

25 квітня 2013 р. 

Стаж більше 

15 років 

п. 1,2,8,10,14 

відповідно до 

пункту 30 

Ліцензійних 

умов (див. 

додаток Б) 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Особи які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за сумісництвом)  

11.  

Любчук  

Ольга 

Костянтинівна 

Завідувач, 

професор кафедри 

соціології та 

соціальної роботи 

Харківський державний 

університет ім. О.М. 

Горького, 1987 р. 

Спеціальність – 

психологія 

Кваліфікація – 

«Психолог. Викладач» 

Доктор наук з 

державного 

управління, 2012 р., 

25.00.02 – Механізми 

державного 

управління,  

«Теоретико – 

методологічні засади 

функціонування та 

розвитку механізму 

державного управління 

неперервною освітою в 

Україні її регіонах»; 

Кандидат 

психологічних наук, 

1998 р. 19.00.07 – 

Педагогічна та вікова 

психологія, доцент 

кафедри соціально- 

гуманітарних 

дисциплін, 2001 р.; 

Професор кафедри 

психології,  

2013 р. 

Педагогіка вищої 

школи 

(10 год.) 

Свідоцтво про 

реєстрацію авторського 

права № 55025 

на науковий твір 

«Вивчення значущості 

мотивів навчально- 

професійної діяльності 

студентів» від  28.05. 

2014 р. 

ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний 

університет», Свідоцтво 

про підвищення 

кваліфікації 12СПК  

№826101 від 03.07.2015. 

Атестат професора, 

12 ПР № 008975 від 21 

листопада 2013р.  

 

Стаж більше 

36 років 

п. 1,2,3,8,18 

відповідно до 

пункту 30 

Ліцензійних 

умов (див. 

додаток Б) 

12.  

Єльцова 

Світлана 

Сергіївна 

ст.викладач 

кафедри 

іноземних мов 

Донецький державний 

університет, 1983. 

Спеціальнісь: 

німецька мова та 

література. 

– Практика перекладу 

другої іноземної мови 

(0 год.) 

Інститут підвищення 

кваліфікації ДВНЗ 

«ПДТУ»,  2015, тема 

«Особливості науково-

технічного перекладу  

німецько-мовної 

літератури», свідоцтво: 

12СПК № 616430 від 

22.06.2010р. 

Стаж більше 

32 років 

п. 1,2,8,10,14 

відповідно до 

пункту 30 

Ліцензійних 

умов (див. 

додаток Б) 



 



ДОДАТОК Б 

**Примітки 

Показники, що визначають кваліфікацію працівника відповідно до спеціальності (відповідно 

до пункту 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти): 

Висоцька Ганна Віталіївна  

1) наявність наукових публікацій у періодичному виданні, яке включено до 

наукометричних баз: 

2. Висоцька Г. В. Причини, що обумовлюють використання граматичних трансформацій в 

англо-українському перекладі /  Г.В. Висоцька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія «Філологія»: Збірник наукових праць. – Випуск № 31. – Т. 3 . – 2017. – С. 104-

107. 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або патентів загальною 

кількістю п’ять досягнень: 

1. Висоцька Г. В. Функциональная адаптация лингвокомпонента вопросно-ответного 

диалога к факторам макро- и микроконтекста / Г. В. Висоцька // Наукові записки. – Серія : 

Філологічні науки (мовознавство): у 2-х ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2012. – 

Вип. 95(1). – С. 302-307. 

2. Висоцька Г. В. Екстралінгвістичні умови реалізації звертання, як засобу  інтимізації / 

Г.В.Висоцька // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка. Серія: "Філологічні науки" (мовознавство): Збірник наукових праць. – Том 1. – № 5. – 

Дрогобич, 2016. – С. 47-50. 

3. Висоцька Г. В., Коробська Н.В. Порівняльний аналіз семантичних та морфологічних 

характеристик синоптичної лексики в сучасній англійській та українській мовах // Науковий вісник 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: "Філологічні 

науки" (мовознавство): Збірник наукових праць. – Том 1. – № 5. – Дрогобич, 2016. – С. 51-55. 

4. Висоцька Г. В. Варіювання мовних засобів реалізації адресатності в англійській та 

українській мовах / Г.В. Висоцька, М.Є. Сорокіна // Мова і культура : Науковий журнал. – К. : 

Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 19. – Т. ІІ(182). – С. 36-42. 

5. Vysotska H. Defining the environmental factors with regard to the analyses of question and 

answer dialogue as a functional-adaptive system / H. Vysotska, А. Rude // Південний архів. Філологічні 

науки: Збірник наукових  праць. Випуск LXVIII. – Херсон : ХДУ, 2017. – С.83-86. 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного 

до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового 

видання; 

Керівник наукових тем: «Актуальні питання філології: мовознавство, перекладознавство, 

методика викладання філологічних дисціплін» (2014-2015 р., номер державної реєстрації роботи: 

01144004907); «Актуальні проблеми лінгвістики тексту та дискурсології» (2015-2016 р., номер 

державної реєстрації роботи: 0115U004921); «Дискурсивні аспекти вивчення семантики та 

прагматики мовних одиниць» (2016-2017 р., номер державної реєстрації роботи: 0116U008743). 

9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі 

організаційного комітету/ журі/ апеляційної комісії Міжнародної студентської олімпіади/ ІІ 

етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт/ ІІІ – ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів/ ІІ – ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів – 

членів Малої академії наук: 

Керівництво студентом, який зайняв призове місце у Всеукраїнській студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт): 

1. Диплом 3-го ступеню Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015-2016 н.р. з галузі «Романо-германські мови і 

літератури» Коробської Н.В. за наукове дослідження «Порівняльний аналіз семантичних та 

морфологічних характеристик синоптичної лексики в англійській та українській мовах». 



2. Грамота студентки Попопої В.А. Всеукрінської студенської олімпіди 2015-2016 рр. зі 

спеціальності «Переклад» (англійська мова) у Київському національному університеті ім. Тараса 

Шевченка за перемогу в номінації «Кращий науково-технічний переклад». 

14) наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної 

роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількість три найменування: 

1. Висоцька Г.В. Gerund [Електронний ресурс] : навчальний посібник для самостійної та 

аудиторної роботи з дисципліни «Порівняльна граматика» для студентів напряму підготовки 

6.020303 «Філологія», спеціалізація «Переклад з англійської та німецької мов» / уклад. Г. В. 

Висоцька . – Маріуполь : ПДТУ, 2014. – 90 с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1310 

3. Высоцкая А. В. Коммуникативные стратегии [Электронный ресурс] : конспект лекций по 

дисциплине «Коммуникативные стратегии» для студентов специальности 035 «Филология» 

дневной формы обучения / А. В. Высоцкая. – Мариуполь : ПГТУ, 2017. – 152 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12766 

4. Висоцька Г.В. Стилістика сучасної англійської мови [Електронний ресурс] : конспект 

лекцій з дисципліни «Стилістика основної іноземної мови» для студентів напряму підготовки 

6.020303 «Філологія», спеціалізація «Переклад з англійської та німецької мов» / уклад. Г. В. 

Висоцька. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 91 с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11342 

15) присудження наукового ступеня доктора філософії або присвоєння вченого звання 

доцента, або отримання документа про другу вищу освіту: 

Присвоєння наукового ступеня доктора філософії [Candidate of Sciences (comparable to the 

academic degree of Doctor of Filosophy, Ph.D.)] від 15.03.2011 (Supplement to diploma ДК № 030056) 

16) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у 

складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком/проблемною групою, або виконання обов’язків куратора групи: 

3. кревництво студенткою Коробською Н.В. 2016-2017 рр. «Функціонування епітету у 

рекламних текстах», яка зайняла призове місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт і та була запрошена для участі у 2 турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт із галузі Романо-германські мови і літератури,який проводився у Херсонському 

державному університеті (м. Херсон).  

18) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю три 

публікації;  

3. Висоцька Г. В. Морфологічні засоби репрезентації гендерних стереотипів в сучасній 

англійській мові (перекладацький аспект) / Г. В. Висоцька // Актуальні проблеми міжкультурної 

комунікації, перекладу та порівняльних студій: Збірник матеріалів ІІ міжнародної наукової 

конференції (25-27 вересня 2014). – Маріуполь : Маріупольський державний університет, 2014. – 

С. 120-122. 

4. Висоцька Г. В. Лексичні одиниці як засоби інтимізації спілкування / Г. В. Висоцька // 

Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій: Збірник 

матеріалів Міжвузівського круглого столу (25-27 вересня 2014). – Маріуполь : Маріупольський 

державний університет, 2015. – С.69-72.  

5. Висоцька Г. В. Розгортання аргументації в публіцистичному тексті / Г. В. Висоцька // 

Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття: Міжнародна науково-

практична конференція, м. Одеса, 23-24 грудня 2016 року. – Одеса : Південноукраїнська організація 

«Центр філологічних досліджень», 2016. – С. 95-98. 

 

 

 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12766


Гармаш Олена Леонідівна 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або патентів загальною 

кількістю п’ять досягнень;   

1. Гармаш О.Л. Шляхи  поповнення афіксального контента концептосистеми англійської 

мови / О.Л. Гармаш // Нова Філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – № 56 – 

С. 18-24.  

2. Гармаш О.Л. Структурованість та синхронізація  вербалізованої складової 

англомовного інформаційного середовища Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво 

Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 58. – С. 23-26. 

3. Гармаш О.Л. English affixal innovations: creating and functioning in the context of 

globalization / О.Л. Гармаш // European Journal of Literature and Linguistics. – Vienna, 2016. – № 1. – 

P. 9-15. 

4. Гармаш О.Л. Вербалізація англомовних техноцентричних лексикалізованих концептів / 

О.Л. Гармаш / Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет 

імені Миколи Гоголя). – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. –– Кн. 1. – С. 158-164. 

5. Гармаш О.Л. Англомовні морфологізовані метаконцепти як складові концептуальної 

деривації / О.Л. Гармаш // Любовь к слову : филологические заметки в честь юбилея профессора 

В.А. Кухаренко : сборник научных статей. – Одесса: КП ОМД, 2018. – С. 67–76. 

6. Гармаш О.Л. Семантична складова мережи англомовних концептуальних структур / 

О.Л. Гармаш // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : серія 

«Філологія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2018. – Вип. 69, ч. 1. – С. 104-106. 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований 

МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або 

монографії (у разі співавторства - з фіксованим власним внеском);  

1. Гармаш О.Л. Англомовні морфологізовані концепти: фрактальна параметризація 

[монографія] / Гармаш О.Л. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. – 438с. 

2. Гармаш О.Л. Лінгвосинергетичний аспект розвитку словникового фонду англійської 

мови: [монографія] / Гармаш О.Л. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 324 с. 

3. Гармаш О.Л. Англомовна епідигматика та розвиток вокабуляру: [монографія] / Гармаш 

О.Л. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2009. – 128 с.  

4. Гармаш О.Л. Англо-Український словник сучасної лексики ділової сфери: навч. 

посібник / Ю. А. Зацний, О.Л. Гармаш – Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний 

університет, 2006. – 212 с. (лист МОН№ 1.4/18-Г-1021 від 03.11.2006 р.) 

5. Гармаш О.Л. Вербалізація англомовних техноцентричних лексикалізованих концептів, 

утворених за метакогнітивним механізмом афіксації [колективна монографія] / Гармаш О.Л. // 

Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у 

професійній діяльності: колективна монографія / [авт. кол.: Коноваленко Т.В., Денисенко Н.В., 

Матюха Г.В. та ін.]. – Мелітополь : ТОВ «Колор Принт», 2017. – С. 208 с.  

6. Гармаш О.Л. Англомовні морфологізовані метаконцепти як складові концептуальної 

деривації [колективна монографія] / Гармаш О.Л. // Любовь к слову: филологические заметки в 

честь юбилея профессора В.А. Кухаренко: сборник научных статей / под ред. И.М. Колегаевой. – 

Одесса: КП ОМД, 2018. – С. 67–76. 

7. Гармаш О.Л. Умови та засади лінгвосинергетичних досліджень словотвірної підсистеми 

сучасної англійської мови [колективна монографія] / Гармаш О.Л. // Новий формат теоретичної 

та методичної підготовки майбутніх перекладачів і учителів англійської мови до професійної 

діяльності у полікультурному суспільстві: монографія / Коноваленко Т.В., Матюха Г.В., 

Баранцова І.О., Денисенко Н.В. та ін. –  Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2018. – С 9-20. 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника 

керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ 

інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління 



(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника;  

Виконую обов’язки завідувача кафедри англійської філології та методики викладання 

англійської мови у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана 

Хмельницького (за сумісництвом на 0,5 ставки)  

11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 

спеціалізованої вченої ради;  

Виступала опонентом на захисті кандидатських дисертацій: (за останні 5 років) 

4. Бориса Дмитра Петровича „Неосленгізми в англійській мові початку ХХІ століття: 

структура і семантика“, подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.04 – германські мови (спеціалізована рада Д 26.054.04, Київський 

національний лінгвістичний університет, 29.12.2017 р.) 

5. Шталтовної Юлії Анатоліївни “Лінгво-когнітивні, структурно-семантичні та 

функціональні параметри демократизації сучасної англійської мови (на матеріалі англомовних 

інновацій кінця ХХ – початку ХХІ століття)”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (спеціалізована рада К17.051.02, 

Запорізький національний університет, 25.06. 2015 р.) 

6. Дмитрасевича Ростислава Ярославовича “Структурні та лексико-семантичні особливості 

англомовної термінології юридичної психології”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови, (спеціалізована рада К 17.051.02, 

Запорізький національний університет, листопад 2014 р.) 

12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання 

професора;  

присвоєно науковий ступінь доктора наук: диплом доктора філологічних наук :ДД 

№ 007138 від 12.12.2017 р 

18) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю три 

публікації 

7. Гармаш О.Л. Розвиток інформаційних технологій та зростання вокабуляру англійської 

мови / О.Л. Гармаш // Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полі 

етнічному суспільстві: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Мелітополь, 

6-7 листопада 2014 р. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького. – 2014. – C.12-

15. 

8. Гармаш О.Л. Лінгвокогнітивна репрезентація утворення англомовних афіксальних 

інновацій / О.Л. Гармаш // Сучасний вимір філологічних наук: Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції : м. Львів, 17-18 липня 2015 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна 

організація «ЛОГОС», 2015. – С. 82-86. 

9. Гармаш О.Л. The category of fractality in studying English morphological concepts / О.Л. 

Гармаш // Proceedings of the 9th International conference on European Conference on Languages, 

Literature and Linguistics. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. 

Vienna. 2015. P. 19-23. 

10. Гармаш О.Л. Вербалізація лінгво-ментальних інновацій, утворених за участю 

морфологізованого концепта MICRO / О.Л. Гармаш // Nauka i inowacja – 2015 : materiały XI 

Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. Przemyśl, 07-15 październik, 2015 roku. – 

Przemyśl : Nauka I studia, 2015. – Volume 8 : Filologiczne nauki. – S. 6-8. 

11. Гармаш О.Л. Фрактальні параметри основних англомовних лінгво-ментальних структур 

/ О.Л. Гармаш // Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Міжнародна  науково-

практична конференція, 29-30 січня 2016 – м. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр 

філологічних досліджень», – 2016. – С. 46-49. 

12. Гармаш О.Л. Перспективи когнітивного підходу в сучасній лінгвістиці / О.Л. Гармаш // 

Wykształcenie i nauka bez granic – 2017 Materiały XIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej 

konferencji. – Przemyśl : Nauka I studia, 2017. – Volume 10 : Filologiczne nauki. – S. 15-18. 



 

Голі-Оглу Тамара Войцехівна  

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до 

наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих 

МОН;  

1. Голі-Оглу Т.В. Категоріальні маркери дієслів у календарних обрядових системах східних 

слов’ян / Тамара Голі-Оглу // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер.: 

філологія. – 2017, № 29 том 1. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика». – С. 19-21. (Журнал 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка 

Польща). 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або патентів загальною 

кількістю п’ять досягнень; 

1. Голі-Оглу Т.В. Фоносемантичні одиниці в імпресіоністичному тексті М. Коцюбинського: 

функціональний і перекладознавчий виміри / Т.В. Голі-Оглу // Мова і культура. (Науковий журнал). 

– К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 20. – Т. III (188). – С.162-167 

2. Ритуальний етнотекст: комунікативний вимір // Мова і культура (Науковий журнал). – Київ: 

Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип.18. – Т.І(176). – С.12-17 

3. Голі-Оглу Т.В. Мовні засоби передачі інтертекстуального ефекту та алюзій в українських 

перекладах Роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита» (Конференція «Мова і культура», м. Київ, 

особиста участь) / Т.В. Голі-Оглу // Мова і культура (Науковий журнал). – Київ: Видавничий дім 

Дмитра Бураго, 2014. – Вип.17. – Т.ІV(171). – С.310-315 

4. Голі-Оглу Т.В. Експресиви в епістоляріях Т.Г. Шевченка: різнорівневі маркери і стилістичні 

особливості / Т.В. Голі-Оглу // Вісник Донецького національного університету (Серія Б. 

Гуманітарні науки). – Донецький національний університет, 2014. - №1-2/2014. – С.72-77 

5. Голі-Оглу Т.В. Діалектний мовний матеріал як об’єкт генетичних досліджень / Т.В. Голі-

Оглу // Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки. – 

Вип. 2. – Слов’янськ: Вид. ДДПУ, 2013. – С. 323-328. 

6. Голі-Оглу Т.В. Фоносемантичні одиниці в імпресіоністичному тексті М. Коцюбинського: 

функціональний і перекладознавчий виміри / Т.В. Голі-Оглу // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий 

журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 20. – Т. III (188). – С.162-168. 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, 

іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або 

монографії (у разі співавторства - з фіксованим власним внеском);  

1. Зіставна лексикологія української та російської мов [Електронний ресурс] : навч. посібник / 

Т. В. Голі-Оглу. − Маріуполь : ПДТУ, 2017. − 154 с. (Рекомендовано вченою радою ДВНЗ «ПДТУ» 

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів  (протокол № 15  від 29 червня 

2017 р.) ISBN 978-966-604-213-5). 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової 

теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання;  

II. Виконавець розділів звіту по держбюджетних науково-дослідних роботах кафедр 

українознавства й української мови та слов’янської філології: 

1. Голі-Оглу Т.В. Мовні засоби створення інтертекстуального ефекту в романі М. Булгакова 

«Майстер і Маргарита» та його перекладах українською мовою / Т.В. Голі-Оглу // Вплив 

історичних чинників на формування сучасних слов’янських мов: лінгвальний, історичний і 

культурологічний аспекти (Держбюджет) [Текст] : звіт про наук.-дослід. роботу, виконану за 

держбюджетом / ДВНЗ «ПДТУ». Кафедра українознавства ; Кер. роботи Н. І. Крилова. – Маріуполь 

: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – С. 13–17. – № 0113u006295. 

2. Голі-Оглу Т.В. Роль діалектного мовного матеріалу в компаративістських студіях / 

Т.В. Голі-Оглу // Україна: історико-філологічний вимір (Держбюджет) [Текст] : звіт про наук.-



дослід. роботу, виконану за держбюджетом / ДВНЗ «ПДТУ». Кафедра українознавства ; Кер. 

роботи Н. І. Крилова. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – С. 12–17. – № 0114u 004896. 

3. Голі-Оглу Т.В. Ритуальний етнотекст : функціональний вимір / Т.В. Голі-Оглу // Актуальні 

проблеми слов’янського зіставного мовознавства і літературознавства, теорії і практики перекладу 

(Держбюджет) [Текст] : звіт про наук.-дослід. роботу, виконану за держбюджетом / ДВНЗ «ПДТУ». 

Кафедра української мови та слов’янської філології ; Кер. роботи Т. В. Голі-Оглу. – Маріуполь : 

ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С. 7–11. – № 0115u 004923. 

4. Голі-Оглу Т.В. Леся Українка: у творчій майстерні перекладача / Т.В. Голі-Оглу // 

Український переклад: літературні та мовностилістичні пошуки (Держбюджет) [Текст] : звіт про 

наук.-дослід. роботу, виконану за держбюджетом / ДВНЗ «ПДТУ». Кафедра української мови та 

слов’янської філології ; Кер. роботи Т. В. Голі-Оглу. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – С. 6–10. 

– № 0116U008746. 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) 

закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або 

іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;  

1. З 2013 до 2015 року виконувала обов’язки заступника декана з навчальної роботи Соціально-

гуманітарного факультету ДВНЗ «ПДТУ». 

2. З 2015 року по сьогодні є завідувачем кафедри української мови та слов’янської філології ДВНЗ 

«ПДТУ». 

11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої 

вченої ради; 

1. Виступала офіційним опонентом на захисті дисертації Андрущенко В.О. «Закономірності вияву 

категорійної зв’язності в горизонтиальній і вертикальній внутрішній художньотекстовій структурі» 

на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне 

мовознавство (спеціалізована рада К. 11.051.10, Донецький національний університет, 

28.03.2013 р.) 

14) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної 

роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;  

1. История западноевропейской литературы [Электронный ресурс] : конспект лекций по курсу 

«История западноевропейской литературы» для студентов направления подготовки 035 

«Филология» дневной и заочной форм обучения / Т. В. Голи-Оглу. – Мариуполь : ПГТУ, 2018. – 34 

с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14328. 

2. История русского литературного языка [Электронный ресурс] : методические указания для 

семинарских занятий по курсу «История русского литературного языка» для студентов направления 

подготовки 035 «Филология» дневной и заочной форм обучения / сост. Т. В. Голи-Оглу. – 

Мариуполь : ПГТУ, 2018. – 28 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14323. 

3. Современный русский литературный язык [Электронный ресурс] : методические указания для 

самостоятельного изучения дисциплины «Современный русский литературный язык» для 

студентов специальности 035 «Филология» дневной и заочной форм обучения / Т. В. Голи-Оглу. – 

Мариуполь : ПГТУ, 2018. – 14 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14589. 

4. Голі-Оглу Т. В. Порівняльна лексикологія української та російської мов [Електронний ресурс] : 

конспект лекцій з дисципліни «Порівняльна лексикологія української та російської мов» для 

студенів спеціальності 035 «Філологія» денної та заочної форм навчання / Т. В. Голі-Оглу. – 

Маріуполь : ПДТУ, 2017.– 63 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14332. 

 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14328
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14323
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14589
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14332


5. Риторика [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного вивчення курсу «Риторика» 

для студентів спеціальності 035 «Філологія» денної і заочної форм навчання / уклад. Т. В. Голі-

Оглу. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 21 c. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12315. 

 

Межуєва Ірина Юхимівна  
 

3) наявність наукових публікацій у періодичному виданні, яке включено до 

наукометричних баз: 

1. Тестування як форма контролю знань, умінь, навичок. переваги і недоліки / І. Ю. Межуєва // 

Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон : ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2017. –  

№ 9(49). – С. 394-397. (Indexed in Index Copernicus) 

2. Межуєва І.Ю. Метод кейсів в процесі формування професійної комунікативної компетенції 

студентів немовного вузу // Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал. – 

Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Випуск 10. – Том 2. – С.149-152. (Indexed in Index 

Copernicus) 

3. Межуєва І.Ю. Концептуальні підходи до навчання англійської мови в немовному вузі / 

І.Ю. Межуєва, С.С. Єльцова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія 

«Філологія»: Збірник наукових праць. –Випуск № 29 (т.2), 2017. – С. 138-40. (Indexed in Index 

Copernicus) 

4. Межуєва І. Ю. Специфіка використання ділових ігор при навчанні іноземних мов для 

розвитку професійної компетенції студентів немовного вузу / І.Ю. Межуєва // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – 

Херсон : , 2018. –  № 1. – Т. 2. – С. 59-63. 

5. Межуєва І. Ю. Використання сучасних напрямів у методиці викладання іноземної мови в 

немовному ВНЗ / І.Ю. Межуєва, С.С. Єльцова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія «Філологія»: Збірник наукових праць. – Випуск № 31. – Т. 2 . – 2017. – С.161-

163. 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або патентів загальною 

кількістю п’ять досягнень: 

1.  Проектні завдання як один з методів навчання та формування іншомовної комунікативної 

компетенції / І. Ю. Межуєва // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – Кн. 3.  – С. 218-221.  

2. Процеси термінотворення за участю елементів іншомовного походження в сучасній 

англійській мові, авт. Межуєва І.Ю., Кечеджі О.В.// Проблема семантики, прагматики та 

когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац.. ун-т імені Тараса 

Шевченко / відп. ред. Н М. Корбозерова – (2002-2015). – К. : Логос, 2015. – Вип. 28. – С. 167-179.  

3. Тестування як форма контролю знань, умінь, навичок. переваги і недоліки / І. Ю. Межуєва // 

Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон : ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2017. –  

№ 9(49). – С. 394-397. 

4. Межуєва І.Ю. Метод кейсів в процесі формування професійної комунікативної компетенції 

студентів немовного вузу // Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал. – 

Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Випуск 10. – Том 2. – С.149-152.  

5. Межуєва І.Ю. Концептуальні підходи до навчання англійської мови в немовному вузі / 

І.Ю. Межуєва, С.С. Єльцова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія 

«Філологія»: Збірник наукових праць. –Випуск № 29 (т.2), 2017. – С. 138-40. 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, 

іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або 

монографії (у разі співавторства - з фіксованим власним внеском);  

1. Межуева И.Е. Развитие творческой активности студентов неязыкового вуза в процессе 

моделирования иноязычной профессиональной деятельности будущого специалиста: монография / 

И.Е. Межуева. – Тула: Изд-во ТулГу, 2009. – 228 с. 



2. Межуєва І. Ю. Практична фонетика англійської мови [Електронний ресурс] : навчальний 

посібник / І. Ю. Межуєва, О. В. Кечеджі. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 149 с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12832 Рекомендовано вченою радою ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет», як навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів (протокол № 14 від 02 червня 2017 р.) 

14) наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної 

роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількість три найменування: 

1. Межуєва І. Ю. Методика викладання перекладу у вищій школі [Електронний ресур] : 

конспект лекцій з курсу «Методика викладання перекладу у вищій школі» для студентів 

спеціальності 8.02030304 «Переклад» денної форми навчання / І. Ю. Межуєва. – Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ», 2016. – 109 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10932 

2. Порівняльна стилістика української та іноземної мов [Електронний ресурс] : конспект 

лекцій з курсу «Порівняльна стилістика української та іноземної мов» для студентів напряму 

6.020303 «Філологія» денної форми навчання / уклад. І. Ю. Межуєва. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 

106 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12608 

3. Межуєва І. Ю. Прагматичні аспекти перекладу [Електронний ресур] : конспект лекцій з 

дисципліни «Прагматичні аспекти перекладу» для студентів спеціальності 035 «Філологія» денної 

форми навчання / І. Ю. Межуєва. – Маріуполь : ДВНУЗ «ПДТУ», 2018. – 179 с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14636 

18) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю три 

публікації;  

1. Межуєва І. Ю. Значимість творчої активності, як складової частини професійної культури 

майбутнього фахівця / І. Ю. Межуєва // Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу 

та порівняльних студій: Маріупольський державний університет, м. Маріуполь, 29-30 вересня 

2017 р. – Маріуполь : МДУ, 2017. – С. 251-254. 

2. Межуєва І. Ю.  Реалізація процесу формування творчої активності майбутнього фахівця у 

моделюємій іномовній професійній комунікації / І. Ю. Межуєва // Университетская наука-2017 : 

Международная научно-техн. конф., Приазовский государственный технический университет, 

г. Мариуполь, 18-19 мая 2017г. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2015. – Т. 3. – С. 159-161. 

3. Межуєва І. Ю.  Реалізація процесу формування творчої активності майбутнього фахівця у 

моделюємій іномовній професійній комунікації / І. Ю. Межуєва // Университетская наука-2017 : 

Международная научно-техн. конф., Приазовский государственный технический университет, 

г. Мариуполь, 18-19 мая 2017г. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2015. – Т. 3. – С. 159-161. 

 

Лазаренко Лариса Миколаївна 

2) Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України: 

1. Педагогічні умови використання активних методів навчання у процесі формування 

професійної іншомовної компетентності бакалаврів./Л.М.Лазаренко// Молодь і ринок: Щомісячний 

науково-педагогічний журнал. – 2018. - № 3 (158). – С.63-68. 

2.  Застосування інтерактивних методів навчання при формуванні іншомовної комунікативної 

компетенції у студентів немовних спеціальностей./Л.М.Лазаренко, І.В.Барабаш// Науковий вісник 

міжнародного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. Серія: Філологія. – Одеса 2017. 

– Вип.31. – Том 2. – С.154-157. 

3. Влияние интерактивных методов на изучение иностранных языков / Л. Н. Лазаренко, 

І. В. Барабаш // Язык и культура: научное издание. – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2016. – 

Вип. 19. – Т III (183). – С. 388-394. 

4. Репрезентация концептов «отвага», «смелость» в русской и английской художественной 

речи А. С. Пушкина и Дж. Г. Байрона / Л. Н. Лазаренко, У. А. Карпенко // Наука и мир: 

Международный научный журнал, 2015. – №11(27). -  Том 2. – С. 30-34. 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12832
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10932
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12608
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14636


5. Экспликация эмоций «радость» посредством паралингвизмов (на материале романа «Дочь 

снегов» Дж.Лондона) / Л. Н. Лазаренко // Мовні і концептуальні картини світу: Зб.наук.пр. - Київ: 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. ВПЦ «Київський університет», 2014. – 

Вип. 47. – Частина 1. – С. 599-605. 

 

3) Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований 

МОН або вченою радою закладу освіти: 

1. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов направления 

подготовки «Экономика предприятий» / сост.: Т. И. Васильева, Л. Н. Лазаренко. – Мариуполь: 

ПГТУ, 2014. – 221 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2517. 

2.     The Explosion [Электронный ресурс]: навчальний посібник / Н. А. Міхно,  

Л. М. Лазаренко, Г. В. Висоцька. – Маріуполь:  ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 135 с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1867. 

3. Железнодорожные перевозки. Английский язык для профессионального общения = Railway 

Transportation. English for specific purposes [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / сост. : Н. А. 

Михно, Л. Н. Лазаренко. – Мариуполь : ПДТУ, 2015. – 115 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8297. 

4. Пособие по фонетике английского языка [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

сост.: Н. А. Михно, Л. Н. Лазаренко. – Мариуполь: ПГТУ, 2015. – 108 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9698. 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного 

до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового 

видання: 

Керівник  наукових тем: «Професійно-спряване навчанні іноземним мовам у вищих 

навчальних закладах в умовах інтеграції в європейській освітній простір» (2013-2014 р., номер 

державної реєстрації роботи: 0113И006294); «Шляхи подолання комунікативних бар’єрів при 

викладанні іноземних мов студентам немовних спеціальностей» (2014-2015 р., номер державної 

реєстрації роботи: 01144004898); «Оптимізація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-

модульної системи при навчанні іноземним мовам в технічному ДВНЗ» (2015-2016 р., номер 

державної реєстрації роботи: 0115И004938); «Підвищення мотивації студентів до оволодіння 

іноземною мовою на немовних спеціальностях» (2016-2017 р., номер державної реєстрації роботи: 

0116U008759); «Активізація мовної діяльності у студентів технічних ВНЗ при оволодінні іноземної 

мови» (2017-2018 р., номер державної реєстрації роботи: 0117U007308). 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) 

закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/інституту/філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника: 

Завідувач кафедри іноземних мов  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»  (з 

жовтня 1995 р.  – по теперішній час) 

14) наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної 

роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій:  

1. Реферирование и аннотирование научной литературы на английском языке [Электронный 

ресурс]: методические указания к выполнению практических работ по дисциплине «Иностранный 

язык для научного общения» для студентов магистратуры и аспирантов технических 

специальностей / сост.: М. Ф. Гейман, Л. Н. Лазаренко. – Мариуполь : ПГТУ, 2013. – 54 с. – Режим 

доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/643. 

2. Лексико-грамматические тесты [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению аудиторной работы студентов старших курсов экономических специальностей 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1867
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8297


дневной формы обучения /сост. Л.Н. Лазаренко. -  Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – 41 с. - Режим 

доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12775. 

3. Иностранный язык [Электронный ресурс] : методические указания по развитию навыков 

чтения литературы на английском языке для студентов 1-2х курсов специальности «Финансы и 

банковское дело» дневной формы обучения / сост. Л. Н. Лазаренко. – Мариуполь : ПГТУ, 2017. – 26 

с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12854. 

15) присудження наукового ступеня доктора філософії або присвоєння вченого звання 

доцента, або отримання документа про другу вищу освіту: 

Присвоєння наукового ступеня доктора філософії [Candidate of Sciences (comparable to the 

academic degree of Doctor of Filosophy, Ph.D.)] від 28.12.2009 (Supplement to diploma ДК № 030056) 

16) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у 

складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком/проблемною групою, або виконання обов’язків куратора групи; керівництво 

студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубку світу та 

Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної 

збірної команди  України з видів спорту: 

 Л.М.Лазаренко постійно готує студентів до участі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

та є головою журі Всеукраїнської студентської олімпіади (І етап) з навчальної дисципліни «Англійська 

мова». За останні п’ять років її студенти зайняли наступні призові місця: 2017-2018 н.р. – студ. гр.ЕП-

17 Сидоренко О.Ю. - II місце; 2016-2017 н.р.- ст.гр.ЕП-13 Козіс В. – І місце. 

 Л.М.Лазаренко є керівником дискусійного клубу “English Club” з розвитку вільного мовного 

спілкування студентів немовних спеціальностей. 

 

Бороденко Людмила Миколаївна 

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до 

наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих 

МОН;  

1. Borodenko L. Genetic peculiarities of borrowed language elements on modern study of Ukrainian 

literature (on the material of idiostyles of  Y. Andrukhovich, I. Karpa, I. Rozdobudko, O.Zabuzhko) / 

L.Borodenko / Linguistic Studies: Volume 32. – Vinnytsia Vasyl' Stus DonNU, 2016. – P.42-45. 

2. Borodenko L. Borrowing of Religious Domain in the Lexical System of Polish / L. Borodenko / 

Linguistic Studies: Volume 34. – Vinnytsia Vasyl' Stus DonNU, 2017. – P.61-64. 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або патентів загальною 

кількістю п’ять досягнень; 

1. Бороденко Л. Лінгвістична база даних «Графічно-орфографічні іншомовності у творах 

українських письменників пострадянського періоду»: структура і функції / Л. Бороденко / Вісник 

Одеського національного університету І.І. Мечникова. Науковий журнал. – Одеса: ОНУ, 2016. - С. 

108-114. 

2. Бороденко Л. Іншомовності-англіцизми на позначення осіб в українському художньому 

дискурсі постмодерну / Л. Бороденко / Вісник Донецького національного університету. Серія 

Гуманітарні науки: науковий журнал. – Донецьк. ДоННУ, 2015. № 1-2. – С. 42-46. 

3. Бороденко Л. Функційна класифікація іншомовних елементів у сучасній українській мові (на 

матеріалі творів письменників пострадянського періоду: Ю.Андруховича, І.Карпи, І.Роздобудько, 

О.Забужко) / Л. Бороденко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 

2014. – Вип. 44/1. – С. 39-44. 

4. Бороденко Л.Лексемні графічно-орфографічні іншомовності як репрезентанти ідіостилів 

українських письменників пострадянського періоду / Л. Бороденко // Наукові записки. Серія: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12775
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12854


Філологія (мовознавство) : зб. наук. праць. – Вінниця: ТОВ «фірма «Планер», 2014. – Випуск 20. – 

С.156-161.  

5. Borodenko L. Genetic peculiarities of borrowed language elements on modern study of Ukrainian 

literature (on the material of idiostyles of  Y. Andrukhovich, I. Karpa, I. Rozdobudko, O.Zabuzhko) / 

L.Borodenko / Linguistic Studies: Volume 32. – Vinnytsia Vasyl' Stus DonNU, 2016. – P.42-45. 

6. Borodenko L. Borrowing of Religious Domain in the Lexical System of Polish / L. Borodenko / 

Linguistic Studies: Volume 34. – Vinnytsia Vasyl' Stus DonNU, 2017. – P.61-64. 

14) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної 

роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;  

1. Практичний курс польської мови [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних 

занять з дисципліни «Практичний курс польської мови» для студентів 3 курсу спеціальності 035 

«Філологія» денної і заочної форм навчання / уклад. Л. М. Бороденко. – Маріуполь : ПДТУ, 2016. – 

34 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11308. 

2. Практический курс польского языка и перевода [Электронний ресурс] : методические указания к 

самостоятельному изучению курса «Практический курс польского языка и перевода» для студентов 

специальности 035 «Филология» дневной и заочной форм обучения / сост. Л. Н. Бороденко. – 

Мариуполь : ПГТУ, 2017. - 32 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12202. 

3. Стилістика польської мови [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійного вивчення 

курсу «Стилістика польської мови» для студентів спеціальності 035 «Філологія» денної та заочної 

форм навчання / укладач Л. М. Бороденко. – Маріуполь : ПДТУ, 2017.  54 с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12329. 

 

Бурко Вадим Анатолійович  

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до 

наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих 

МОН: 

1. V. Kukhar, V. Burko, A. Prysiazhnyi, E. Balalayeva, M. Nahnibeda. (2016). Development of 

alternative technology of dual forming of profiled workpiece obtained by buckling, East-European Journal 

of Enterprise Technology, 2016, 3/7(81), pp. 53–61, ISSN 1729-3774, http://dx.doi.org/10.15587/1729-

4061.2016.72063.\ Scopus  

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю 

п’ять досягнень: 

1. Бурко В.А. Математическая модель фосфорсодержащих материальных потоков в металлургии 

/В.С.Волошин, В.А.Бурко// Вісник Приазовського державного тех-нічного університету. 

Сер.:Технічні науки: Зб. наук. пр. - Маріуполь: ДВНЗ «Приазов.держ.техн.унт», 2015. – Вип.31. – 

С.8–13. 

2.Бурко В.А. Глобальное информационное  пространство и безопасность экосистем../ 

В.С.Волошин,В.А. Бурко// Вестник Забайкальского государст-венного университета (Вестник 

ЗабГУ). №6(121).-Чита: Заб-ГУ,2015.С-64-70. 

3. Бурко В.А. Отходы в строительной индустрии Древнего Рима./В.С.Волошин// Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Сер.:Технічні науки: Зб. наук. пр. - Марі-

уполь: ДВНЗ «Приа-зов.держ.техн.ун-т», 2015. – Вип.30.Т.2 – С.223–226. 

4. Бурко В.А. Математическая модель фосфоросодержащих материальных потоков в металлургии/ 

В.С.Волошин// Вісник Приазовсько-го державного тех-нічного університету. Сер.:Технічні науки: 

Зб. наук. пр. - Маріуполь: ДВНЗ «Приазов.держ.техн.ун-т», 2015. – Вип.31. – С.8–13. 

5. Бурко В.А. «Конфликты воды» и стратегия развития водоснабжения в г.Мариуполе в 2016-2020 

годах./В.С.Волошин,В.Л.Монін// Екологічна безпе-ка:проблеми і шляхи вирішення:Зб.наук.ст.-

Харьков: УКРНДІЕП,2016.-С.81-87. 

 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11308
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12202


6. Бурко В.А. Анализ методов оценки рисков без-опасности труда в энергетическом хозяйстве 

металлургического предпри-ятия. «Екологічна безпека: проблеми і шляхи 

вирішення»./В.С.Волошин,Н.Ю.Елістратова// Зб. Наукових статей. XIII міжнародна на-укова-

практична конференція УКРНДІЕП, Харь-ков, 2017 С 116 – 123 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової 

теми (проекту), або головного редактора/члена редакційного колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання: 

II. Виконавець розділів звіту по держбюджетних науково-дослідних роботах кафедри охорони 

праці та навколишнього середовища: 

1. Бурко В.А. Теоретичні дослідження ризику виникнення небезпечних, критичних та аварійних 

ситуацій у ковальсько-пресовому виробництві / В. В. Кухар, В. А. Бурко // Дослідження і розробка 

заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов проживання в регіоні Північного Приазов’я 

(Держбюджет) [Текст] : звіт про наук.-дослід. роботу, виконану за держбюджетом / ДВНЗ «ПДТУ». 

Кафедра охорони праці та навколишнього середовища ; Кер. роботи В. С. Волошин. – Маріуполь : 

ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С. 12–17. – № ДР 0115U004922. 

2. Бурко В.А. Аналіз стану і причин виникнення професійних захворювань і травматизму у 

ковальсько-пресовому виробництві / В. В. Кухар, В. А. Бурко // Розробка і впровадження методів 

підвищення безпеки в системі «промисловість – довкілля – населення» [Текст] : звіт про наук.-

дослід. роботу, виконану за держбюджетом / ДВНЗ «ПДТУ». Кафедра охорони праці та 

навколишнього середовища ; Кер. роботи В. С. Волошин. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – С. 

21–25. – № ДР 0114U004886. 

3. Бурко В.А. Визначення параметрів пилогазових потоків у повітроводах і контроль осадження 

пилу для їх безпечної експлуатації / В. В. Кухар, В. А. Бурко // Дослідження впливу промисловості 

на довкілля та моніторинг умов праці на виробництві [Текст] : звіт про наук.-дослід. роботу, 

виконану за держбюджетом / ДВНЗ «ПДТУ». Кафедра охорони праці і навколишнього середовища 

; Кер. роботи Т. Г. Данилова. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – С. 20–25. – № ДР 0113U006275. 

4. Бурко В.А.Дослідження процесів осідання пилу всередині аспіраційних повітроводів / В. В. 

Кухар, В. А. Бурко // Інжиніринг навколишнього середовища та умов праці на виробництві [Текст] : 

звіт про наук.-дослід. роботу, виконану за держбюджетом / ДВНЗ «ПДТУ». Кафедра охорони праці 

і навколишнього середовища ; Кер. роботи В. С. Волошин. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – С. 

21–23. – № ДР 0112U005782. 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) 

закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/ філії/кафедри 

або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/ відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника: 

Директор Центру заочного навчання. 

14) наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної 

роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількість три найменування: 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : методические рекомендации к 

самостоятельному изучению курса «Безопасность жизнедеятельности» для студентов технических 

специальностей дневной, заочной и ускоренной форм обучения / сост.: Н. Ю. Елистратова, В. А. 

Бурко. – Мариуполь : ПДТУ, 2015. − 29 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7268 

2. Основи охорони праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Основи 

охорони праці» для студентів усіх спеціальностей денної, заочної та прискоренної форм навчання / 

В. В. Кухар, О. Ю. Нестеров, В. А. Бурко, Н. Ю. Єлістратова, О. М. Аксьонова. – Маріуполь : 

ПДТУ, 2017. – 164 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12709 

 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7268


3. Безопасность жизнедеятельности и гражданская защита [Электронный ресурс] : сборник 

задач по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности и гражданская защита» для студентов всех 

специальностей и форм обучения. / сост.: О. Н. Аксёнова, В. А. Бурко, Ю. П. Нижельская. – 

Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 57 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9821 

4.Бурко В.А. Дипломное проектирование [Электронный ресурс] : методические указания к 

разработке раздела «Охрана труда» в дипломных проектах для студентов специальностей 

«Компьютерное моделирование», «Информатика», «Консолидированная информация», 

«Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии» всех форм обучения / сост. В. А. 

Бурко – Мариуполь : ПГТУ, 2017. – 18 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11945 

5. Безопасность жизнедеятельности и гражданская защита [Электронный ресурс] : курс лекций по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности и гражданская защита» для студентов всех 

специальностей дневной, заочной и ускоренной форм обучения / авторы : О. Н. Аксёнова, В. А. 

Бурко, Н. Ю. Елистратова, В. В. Кухар, Ю. П. Нижельская. – Мариуполь : ПГТУ, 2017. – 182 с. – 

Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13471 

 

Любчук Ольга Костянтинівна 

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до 

наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих 

МОН;  

1. Любчук О.К. Моніторинг ефективності маркетингової діяльності підприємства чорної металургії 

(на прикладі ПАТ «ММК ім. Ілліча») / Вісник Приазовського державного технічного університету. 

Серія: Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет», 2016. – Вип. 31, Т.1. – С.232 -243. (Журнал включено до міжнародної наукометричної 

бази Index Copernicus International (Республіка Польща). 

2. Любчук О.К., Ярченко Ю.В. Концептуально-стратегические основы целевого механизма 

государственного управления субъективной удовлетворенностью  жизнью украинских граждан / 

Менеджер. - №3(76). – 2017.- C.76-82 (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази 

Index Copernicus International (Республіка Польща). 

 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або патентів загальною 

кількістю п’ять досягнень; 

1. Любчук О.К., Ярченко Ю.В., Проблема розвитку привабливості туристичних ресурсів міста 

Маріуполя / Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та 

готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» : 23-24 березня 2017 

року, м. Черкаси[Текст] : у 2-х томах / м-во освіти і науки України, Черкас. Держ. технол. ун-т. – Т. 

1. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2017. – 392с. – С.37-40  

2. Любчук О.К.,  Ярченко Ю.В. Роль туризму в ціннісній соціалізації сучасної молоді / Ціннісний 

вимір політичної діяльності Збірник наукових праць, Херсон 2017. – С. – 103-104 - 0,3 д.а. 

3. The social and psychological portrait of the policeman  // Актуальні проблеми психології : зб. наук. 

праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України/Lyubchuk, O.K., Lunov, V.Ye  – Т. -  I : 

Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – 2017. -  Вип. 45. – С. 

128-133. – (168c.). 

4. Любчук О.К. Моніторинг ефективності маркетингової діяльності підприємства чорної металургії 

(на прикладі ПАТ «ММК ім. Ілліча») / Вісник Приазовського державного технічного університету. 

Серія: Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет», 2016. – Вип. 31, Т.1. – С.232 -243. 

5. Любчук О.К., Ярченко Ю.В. Концептуально-стратегические основы целевого механизма 

государственного управления субъективной удовлетворенностью  жизнью украинских граждан / 

Менеджер. - №3(76). – 2017.- C.76-82. 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11945
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13471


3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, 

іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або 

монографії (у разі співавторства - з фіксованим власним внеском);  

1. Практическая психология в социальной сфере: учебное пособие  / О.К.Любчук, В.Е. Лунев / под. 

ред. проф. О.К.Любчук. – Hamilton: Accent Graphics Communications – К.: Інтерсервіс, 2016. – 168с.  

(Институт Психологии имени Г.С. Костюка НАПН Украины, протокол № 1 от 28.01.2016) 

2. Основи психодіагностики в соціальній сфері та клінічній практиці: навчальний посібник / О. 

Любчук, Ю. Горбанюк, В. Луньов, Т. Мельничук, Ю. Удовенко / заг. ред. О. Любчук. – Hamilton : 

Accent Graphics Communications, К.: Інтерсервіс, 2017 – 286 с. (Затверджено Вченою радою 

Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, протокол № 1 від 28.01.16). 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової 

теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання;  

1. The Member of Editorial Board of International Scientific Periodical Journal «FUNDAMENTAL AND 

APPLIED RESEARCHES  IN PRACTICE OF LEADING SCIENTIFIC SCHOOLS», ISSN 2313- 

7525,CERTIFICATE № 2014- 03 

18) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю три 

публікації;  

 1. Современные проблемы в социальной сфере украинского общества и направления их 

преодоления. Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: 

материалы III Междунар.научно-практ. конференции, посвященной 10-летию открытия первого в 

Бурятии кабинета медико-социальной помощи в поликлиническом звене, 2-4 декабря 2015г. – 

Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ,2015. – С. 207-208 

Development of entrepreneurial potential of students in the professional training at universities of 

economic profile, Lyubchuk O. Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих 

научных школ = Fundamental and applied researches in practice of leading  scientific schools, вып.2, 

Украина. 

 

2. К проблеме психореабилитации пострадавших в условиях АТО : украинские реалии. 

Рекомендовано Ученым советом Института психологии имени Г.С. Костюка НАПН Украины 

(протокол № 1 от 28.01.2016). 

 

Єльцова Світлана Сергіївна  

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до 

наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих 

МОН;  

1. Дмитрієва Т.А. Текст как предмет лингвистических исследований / Т.А. Дмитрієва, 

С.С. Єльцова // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : філологія : 

Збірник наукових праць. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Випуск 24. – Том. 1. – 

С. 138-140. 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або патентів загальною 

кількістю п’ять досягнень: 

1. Сидоренко Е.Н. Языковая база фирмонимии Донетчины / Е.Н. Сидоренко, С.С. Ельцова // 

Лексіко-граматічні інноваціїу в сучасних слов’янских мовах: VIІ Міжнародна наукова 

конференція,: (Дніпропетровськ, ДНУ імені Олеся Гончара, 02–04 квітня 2015р.) :матеріали 

/укладач Т.С. Пристайко. – Д. : Нова ідеологія, 2015. – С.152-154. 

2. Єльцова С.С. Текст як лінгвістичне поняття і надфразова єдність / С.С.Єльцова // Науковий 

вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: Збірник наукових праць. – 

Випуск № 31. – Т. 3 . – 2017. – С. 38-40. 



3. Дмитрієва Т.А. Міжфразові зв’язки в усному тексті (історія питання, проблеми і перспективи) 

/ Т.А. Дмитрієва, С.С. Єльцова // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія 

: філологія. Збірник наукових праць. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Випуск 19. – 

Том. 2. – С.98-101. (0,9 п.л.)  ВАК 

4. Дмитрієва Т.А. Типи міжфразових зв’язків в усному тексті (історія питання, проблеми і 

перспективи) / Т.А. Дмитрієва, С.С. Єльцова // МОВА І КУЛЬТУРА (науковий журнал). – 

К. :Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 19. – Т. IV (179). С.88-94. 

5. Межуєва І.Ю. Концептуальні підходи до навчання англійської мови в немовному вузі / 

Межуєва І.Ю., Єльцова С.С. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія 

«Філологія»: Збірник наукових праць. –Випуск № 29 (т.2), 2017. – С. 138-40. 

6. Межуєва І.Ю. Концептуальні підходи до навчання англійської мови в немовному вузі / 

І.Ю. Межуєва, С.С. Єльцова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія 

«Філологія»: Збірник наукових праць. –Випуск № 29 (т.2), 2017. – С. 138-40. (Indexed in Index 

Copernicus) 

7. Межуєва І. Ю. Використання сучасних напрямів у методиці викладання іноземної мови в 

немовному ВНЗ / І.Ю. Межуєва, С.С. Єльцова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія «Філологія»: Збірник наукових праць. – Випуск № 31. – Т. 2 . – 2017. – С.161-

163. 

8. Єльцова С.С. Text as a linguistic concept / С.С. Єльцова, А.Г. Рудь // Південний Архiв. ISSN 

2307-8037 Серія: Філологія. – №73. 2018. – С. 164-166  

 

14) наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної 

роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількість три найменування: 

1. Практика перекладу другої іноземної мови (німецької) [Электронний ресурс] : методичні 

вказівки для аудиторної роботи з дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови (німецької)» 

для студентів 5 курсу спеціальності 035 «Філологія» денної форми навчання / уклад. С. С. Єльцова. 

– Маріуполь : ПДТУ, 2018. – 23 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14683  

2. Практика перекладу другої іноземної мови (німецької) [Електронний ресурс] : методичні 

вказівки для самостійної робіти з дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови (німецької)» 

для студентів 5 курсу спеціальності 035 «Філологія» денної форми навчання / уклад. С. С. Єльцова. 

– Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 25 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14822  

3. Практика перекладу другої іноземної мови (німецької) [Електронний ресурс] : методичні 

вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Практика перекладу другої іноземної 

мови» для студентів 5 курсу спеціальності: 8.02030304 «Переклад» денної форми навчання / уклад.: 

С. С. Єльцова. – Маріуполь : ПДТУ, 2016. – 33 с. – 

 

16) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у 

складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком/проблемною групою, або виконання обов’язків куратора групи: 

Постійний куратор груп 4-го курсу спеціальності 035 Філологія, спеціальності 035.041  

«Германські мови та літератури (переклад включно), перша –  англійська». 

 

18) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю три 

публікації;  

1. Єльцова С.С. Особливості перекладу німецьких фразеологізмів з нумеральним компонентом 

українською мовою Міжнародна науково-технічна конференція «Університетська наука-2015» : 

тези доп. учасн. в міжнар. наук.-практ. конф. (19–23 травня 2015р.; Маріуполь). – Маріуполь : 

ПДТУ, 2015. – Т. ІV. – С.178-179. 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14683
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14822


2. ЄЛЬЦОВА С.С.. Контаминація як засіб створення спеціфичних лексичних інноваций (на 

матеріалі німецько-мовних публицістичних текстів) / С.С. Єльцова //  Актуальні проблеми 

міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студі» : збірник матеріалів Міжвузівського 

круглого столу (30 вересня 2016 року) / – Маріуполь : МДУ, 2016. – 109 с. – С. 4-6. 

3. Ельцова С.С. Организация самостоятельной работы студентов (из опыта преподавания). 

Университетская наука – 2016 : Международная научно-техн. конф., Приазовский государственный 

технический университет, г. Мариуполь, 19-20 мая 2016 г. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – Т. 

3. – С. 186-187. 

4. Ельцова С. С. Текст як лінгвістичне поняття / С.С. Єльцова, А. Г. Рудь  // Университетская 

наука – 2018 : Международная научно-техн. конф., Приазовский государственный технический 

университет, г. Мариуполь, 18-19 мая 2018 г. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – Т. 3. – С. 194. 

5. Єльцова С. С., Лексичні інновації в сучасній німецький мові / С.С. Єльцова // 

Университетская наука – 2018 : Международная научно-техн. конф., Приазовский государственный 

технический университет, г. Мариуполь, 18-19 мая 2018 г. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – 

Т. 3. – С. 192-193 

 

Кечеджі Ооксана Вікторівна  

 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або патентів загальною 

кількістю п’ять досягнень: 

1. Кечеджі О.В. Процеси термінотворення за участю елементів іншомовного походження в 

сучасній англійській мові / О.В. Кечеджі, І.Ю. Межуєва // Проблема семантики, прагматики та 

когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. Київ. націон. ун-т імені Тараса Шевченка. – К. : Логос, 2015. – 

Вип. 28. – С. 167-179. 

2. Кечеджі О.В., Євтушенко Н.І. Словотвірні елементи іншомовного походження та їх роль у 

формуванні англомовних лексичних інновацій / О.В. Кечеджі // Науковий вісник Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : «Філологічні науки» 

(мовознавство) : Збірник наукових праць. – Дрогобич : ДДПУ ім. Івана Франка, 2016. – Том 1. – № 

5. – С. 112-115. 

3. Кечеджі О.В. Семантична асиміляція іншомовних лексичних одиниць у сучасній анлійській 

мові / О.В. Кечеджі // Південний архів (Збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон, 

2018. – Випуск – LXXIII. – С. 106-109. 

4. Кечеджі О.В. Асиміляція іномовних лексем в сучасній англійській мові (граматичний 

аспект) / О.В. Кечеджі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія 

«Філологія». – Одеса, 2018. – Випуск 32. – С. 53-56. 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) 

закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/інституту/філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

Секретар ради гуманітарного факультету ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет»  (червень 2011 р. – по 2014 р.) 

 

14) наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної 

роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількість три найменування: 

1. Кечеджі О.В., Межуєва І.Ю. Практична фонетика англійської мови : навчальний 

посібник [Електронний ресурс] : навчальний посібник для самостійної та аудиторної роботи з 

дисципліни «Практична фонетика» для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія», 



спеціалізація «Переклад з англійської та німецької мов» / уклад. О. В. Кечеджі . – Маріуполь : 

ПДТУ, 2017. – 149 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1310 

2. Практичний курс аспектного перекладу [Електронний ресурс] : методичні вказівки до 

практичних занять з дисципліни «Практичний курс аспектного перекладу» для студентів 4 курсу 

напряму підготовки 035 «Філологія» денної форми навчання / уклад. О. В. Кечеджі. – Маріуполь : 

ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 81 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14118  

3. Практичний курс аспектного перекладу [Електронний ресурс] : методичні вказівки до 

самостійних занять з дисципліни «Практичний курс аспектного перекладу» для студентів 5 курсу 

напряму підготовки 035 «Філологія» денної форми навчання / уклад. О. В. Кечеджі. – Маріуполь : 

ДВНЗ «ПДТУ», 2018. – 57 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14216  

4. Практичний курс аспектного перекладу [Електронний ресурс] : методичні вказівки до 

практичних занять з дисципліни «Практичний курс аспектного перекладу «Marketing» для студентів 

5 курсу спеціальності 035 «Філологія» денної форми навчання / уклад. О. В. Кечеджі. – Маріуполь : 

ПДТУ, 2018. – 91 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14819  

15) присудження наукового ступеня доктора філософії або присвоєння вченого звання 

доцента, або отримання документа про другу вищу освіту: 

Друга вища освіта за спеціальністю «Фінанси та кредит». Присвоєння кваліфікації спеціаліста 

з еконоіки та підприємництва, НК №11962137 від 03.04.2000р. 

16) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у 

складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком/проблемною групою, або виконання обов’язків куратора групи: 

Постійний куратор груп 2-го курсу спеціальності 035 Філологія, спеціальності 035.041  

«Германські мови та літератури (переклад включно), перша –  англійська» 

18) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю три 

публікації;  

6. Кечеджі О. В. Вплив міжкультурної комунікації на поповнення лексикону англійської мови 

/ О. В. Кечеджі // Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних 

студій: Міжвузівський круглий стіл, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь, 29 

листопада 2013 р. – Маріуполь : МДУ, 2014. – С. 200-202.  

7. Кечеджі О. В. Продуктивні словотворчі елементи в термінології сучасної англійської мови / 

О. В. Кечеджі // Университетская наука – 2016 : Международная научно-техн. конф., Приазовский 

государственный технический университет, г. Мариуполь, 19-20 мая 2016 г. – Мариуполь : ГВУЗ 

«ПГТУ», 2016. – Т. 3. – С. 182-183.  

8. Кечеджі О.В. Сучасні тенденції розвитку англійського словотвору / О. В. Кечеджі 

//Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури : Міжнародна науково-

практична конференція, м. Одеса,19-20 серпня 2016 р. – Одеса : Південноукраїнська організація 

«Центр філологічних досліджень», 2016. – С. 50-53. 

9. Кечеджі О. В. Семантична структура складених лексем сучасної англійської мови / 

О. В. Кечеджі // Университетская наука – 2017 : Международная научно-техн. конф., Приазовский 

государственный технический университет, г. Мариуполь, 18-19 мая 2017 г. – Мариуполь : ГВУЗ 

«ПГТУ», 2017. – Т. 3. – С. 158-159.  

10. Кечеджі О.В. Роль сучасних технологій (Інтернет) при вивчанні іноземних мов / 

О.В. Кечеджи // Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій: 

Маріупольський державний університет, м. Маріуполь, 29-30 вересня 2017 р. – Маріуполь : МДУ, 

2017. – С. 249-251. 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1310
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14118
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14216
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14819


Таблиця 4 

Відомості  

про якісний склад випускової кафедри  перекладу із спеціальності 035 – Філологія, спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша– англійська»  

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові викладача 

Найме-нування 

посади (для 

сумісників — 

місце основної 

роботи, 

наймену-вання 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Найменування всіх 

навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем, та 

кількість лекційних 

годин з кожної 

навчальної 

дисципліни 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, 

науково-дослідна робота, участь у 

конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

1.  Висоцька 

Ганна 

Віталіївна 

зав.кафедри, 

доцент 

кафедри 

перекладу 

Харківський 

державний 

університет 

ім. Горького, 

1991. 

Спеціальність:  

англійська мова 

та література.  

Кваліфікація за 

дипломом : 

філолог, 

викладач 

англійської та 

французької мов, 

перекладач 

Доктор філософії 

(Ph.D.). Кандидат 

філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.04 

- германські мови; 

тема: «Функціонально-

адаптивна система 

питання-відповідь у 

англомовному 

розмовному дискурсі»; 

доцент кафедри 

перекладу 

Для другого рівня 

навчання 

спеціальності 

035 «Філологія» 

Історія перекладу 

(16 год.) 

Теорія та практика 

перекладу (16 год.) 

 

Для першого рівня 

навчання 

спеціальності 

035 «Філологія» 

Вступ до 

перекладознавства 

1. Висоцька Г.В. Gerund: 

навчальний посібник для 

самостійної та аудиторної роботи з 

дисципліни «Порівняльна 

граматика» для студентів напряму 

підготовки 6.020303 «Філологія», 

спеціалізація «Переклад з 

англійської та німецької мов» / 

уклад. Г. В. Висоцька . – 

Маріуполь : ПДТУ, 2014. – 90 с.  

2. Высоцкая А. В. 

Коммуникативные стратегии : 

конспект лекций по дисциплине 

«Коммуникативные стратегии» 

для студентов специальности 035 

«Филология» дневной формы 

обучения / А. В. Высоцкая. – 

Мариуполь : ПГТУ, 2017. – 152 с. 

3.  Висоцька Г.В. Стилістика 

Стажування, 

підвищення 

кваліфікації в рамках 

угоди №13/3-2014 про 

співпрацю між ДВНЗ 

«ПДТУ» та 

Поморською академією 

в Слупську (Польща), у 

квітні 2014 року по 

закінченні якого 

отримала сертифікат 

(наказ ДВНЗ «ПДТУ» 

від 04 квітня 2014 р. 

№ 16-39). 



(16 год.) 

Стилістика основної 

іноземної мови (16 

год.) 

Загальна теорія 

перекладу (16 год.) 

сучасної англійської мови : 

конспект лекцій з дисципліни 

«Стилістика основної іноземної 

мови» для студентів напряму 

підготовки 6.020303 «Філологія», 

спеціалізація «Переклад з 

англійської та німецької мов» / 

уклад. Г. В. Висоцька. – Маріуполь 

: ПДТУ, 2017. – 91 с.  

4. Висоцька Г. В. 

Функциональная адаптация 

лингвокомпонента вопросно-

ответного диалога к факторам 

макро- и микроконтекста / 

Г. В. Висоцька // Наукові записки. 

– Серія : Філологічні науки 

(мовознавство): у 2-х ч. – 

Кіровоград: РВВ КДПУ імені 

В. Винниченка, 2012. – Вип. 95(1). 

– С. 302-307. 

5. Висоцька Г. В. 

Екстралінгвістичні умови 

реалізації звертання, як засобу  

інтимізації / Г.В.Висоцька // 

Науковий вісник Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

Серія: "Філологічні науки" 

(мовознавство): Збірник наукових 

праць. – Том 1. – № 5. – Дрогобич, 

2016. – С. 47-50. 

6. Висоцька Г. В., Коробська 

Н.В. Порівняльний аналіз 

семантичних та морфологічних 

характеристик синоптичної 

лексики в сучасній англійській та 

українській мовах // Науковий 

вісник Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 



Івана Франка. Серія: "Філологічні 

науки" (мовознавство): Збірник 

наукових праць. – Том 1. – № 5. – 

Дрогобич, 2016. – С. 51-55. 

7. Висоцька Г. В. Варіювання 

мовних засобів реалізації 

адресатності в англійській та 

українській мовах / Г.В. Висоцька, 

М.Є. Сорокіна // Мова і культура : 

Науковий журнал. – К. : 

Видавничий дім Дмитра Бураго, 

2016. – Вип. 19. – Т. ІІ(182). – С. 

36-42. 

8. Vysotska H. Defining the 

environmental factors with regard to 

the analyses of question and answer 

dialogue as a functional-adaptive 

system / H. Vysotska, А. Rude // 

Південний архів. Філологічні 

науки: Збірник наукових  праць. 

Випуск LXVIII. – Херсон : ХДУ, 

2017. – С.83-86. 

2.  Гармаш 
Олена 

Леонідівна 

професор 
кафедри 

перекладу 

Мелітопольськи
й державний 
педагогічний 
університет, 

2001. 

Спеціальність: 

Мова: 
(англійська 
німецька) і 
література. 

Кваліфікація за 
дипломом : 

вчитель 
англійської, 

німецької мов та 
зарубіжної 
літератури. 

Доктор філологічних 

наук, спеціальність 

10.02.04 – германські 

мови, тема 

дисертаційного 

дослідження: 

«Англомовні 

морфологізовані 

метаконцепти в 

процесах 

концептуальної 

деривації (на матеріалі 

мовних інновацій кінця 

ХХ – початку ХХІ ст.), 

доцент кафедри 

іноземної філології  

Для другого рівня 

навчання 

спеціальності 

035 «Філологія» 

Проблеми 

художнього 

перекладу (16 год.) 

Прагматичні аспекти 

перекладу (24 год.) 

 

 

 

1. Гармаш О.Л. 

Лінгвосинергетичний аспект 

розвитку словникового фонду 

англійської мови  Монографія. – 

Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 324с.  

2. Гармаш О.Л. Структурованість 

та синхронізація  вербалізованої 

складової англомовного 

інформаційного 

середовища//Наукові записки 

Національного університету 

«Острозька академія». Серія 

«Філологічна»: збірник наукових 

праць / укладачі: І.В. Ковальчук, 

Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька – 

Острог: Видавництво 

Національного університету 

Одеський 

національний 

університет 

ім. І. І. Мечнікова 

Диплом доктора 

філологічних наук : 

ДД № 007138 від 
12.12.2017 р. 



«Острозька академія», 2015. – Вип. 

58. – С. 23-26. 

3. Гармаш О.Л. The category of 

fractality in studying English 

morphological concepts // 

Proceedings of the 9th International 

conference on European Conference 

on Languages, Literature and 

Linguistics. «East West» Association 

for Advanced Studies and Higher 

Education GmbH. Vienna. 2015. P. 

19-23. 

4. Гармаш О.Л. Вербалізація 

лінгво-ментальних інновацій, 

утворених за участю 

морфологізованого концепта 

MICRO–.  // Materiały XI 

Międzynarodowej naukowi-

praktycznej konferencji «Nauka i 

inowacja – 2015» Volume 8. 

Filologiczne nauki.: Przemyśl. Nauka 

I studia – Str. 6-8. (Материалы XI 

Международной научно-

практической конференции 

«Наука и инновации – 2015», 

Польша г. Пшемысль, 07-15 

октября) 

5. Гармаш О.Л. Вербалізація 

англомовних техноцентричних 

лексикалізованих концептів // 

Наукові записки. Серія 

«Філологічні науки» Ніжинський 

державний університет імені 

Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. 

В.Г. Самойленко. – Ніжин: НДУ 

ім. М. Гоголя, 2016. – С. 158-164 

6. Гармаш О.Л. Вербалізація 

англомовних техноцентричних 

лексикалізованих концептів, 

утворених за метакогнітивним 

механізмом афіксації // Підготовка 



майбутніх фахівців-філологів до 

використання сучасних освітніх 

технологій у професійній 

діяльності: колективна монографія 

/ [авт. кол.: Коноваленко Т.В., 

Денисенко Н.В., Матюха Г.В. та 

ін.]. – Мелітополь : ТОВ «Колор 

Принт», 2017. – С. 208 с. – ISBN 

978-966-2489-48-4 –С.   - . 

7. Гармаш О.Л. Англомовні 

морфологізовані метаконцепти як 

складові концептуальної 

деривації// Англомовні 

морфологізовані метаконцепти як 

складові 

концептуальної деривації // 

Любовь к слову: филологические 

заметки в честь юбилея 

профессора В.А. Кухаренко: 

сборник научных статей / под ред. 

И.М. Колегаевой. – Одесса: КП 

ОМД, 2018. – С. 67–76. 

8. Гармаш О.Л. Умови та засади 

лінгвосинергетичних досліджень 

словотвірної підсистеми сучасної 

англійської мови // Новий формат 

теоретичної та методичної 

підготовки майбутніх перекладачів 

і учителів англійської мови до 

професійної діяльності у 

полікультурному суспільстві: 

монографія / Коноваленко Т.В., 

Матюха Г.В., Баранцова І.О., 

Денисенко Н.В. та ін. –  
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Технологічні вимоги щодо забезпечення провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти 



6 Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності 

 

Приазовський державний технічний університет налічує 16 навчальних 

корпусів, 2 гуртожитки, навчальні лабораторії, навчально-спортивний 

корпус, профілакторій та спортивно – оздоровчий табір. 

Два гуртожитки – загальна площа 10111,4 кв.м., збудовані у 1974 році. 

Проведена, реконструкція даху, прибудови, капітальний ремонт системи 

водопостачання та каналізації, капітально-відбудовний ремонт ліфту, 

капітальний ремонт приміщень першого та дев’ятого поверхів, поточний 

ремонт приміщень другого, третього та четвертого поверхів, капітальний 

ремонт санвузлів, оновлена пожежна сигналізація. 

Спортивно-оздоровчий табір – загальна площа 1997,2 кв.м., проведений 

ремонт даху їдальні, капітальний ремонт системи каналізації та 

водопостачання їдальні, реконструкція системи підігріву води у їдальні, 

реконструкція санвузлу східної частини табору, влаштування душу гарячої 

води. 

Таким чином, загальний стан навчальних корпусів та гуртожитків 

університету відповідає санітарно-технічним нормам і забезпечує належні 

умови для навчального процесу. 

Матеріально-технічна база аудиторій відповідає навчальній програмі, 

планується її поновлення новим обладнанням та приладами. 

Забезпечено доступ працівників університету та студентів до 

віддалених серверів та глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. Рівень 

комп’ютеризації університету у цілому забезпечує потреби навчального 

процесу та адміністративно-господарського управління. 

В університеті створений поліграфічний центр, який забезпечує 

потреби підрозділів університету у виготовленні методичної літератури, 

збірників наукових праць, ділових паперів, залікових книжок та іншої 

продукції.  



Університет має приміщення для розташування книгосховищ, 

каталогів, залів для видачі літератури, читальних залів.  

Бібліотека має 4 читальних зала на 300 посадкових місць. Загальна 

площа бібліотечних приміщень 2045 м2. Бібліотека ПДТУ філій не має. 

Розрахунок кількості комп’ютерних місць на 100 студентів; згідно 

контингенту 

(1894 х 4) + (765 х 1,4) = ((1239 х 5) + 424 х 1,5) х 0,2 = 10013,2 

1356/10013,2 х 100 = 13,54 

Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять; 

згідно ліцензійного обсягу 

66619,4/14511,8 = 4,59 м2 

Згідно фактичної кількості студентів 

66619,4/10013,2 = 6,65 м2 

Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного 

користування в навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток кількості 

аудиторій) 

2659 + 1663 х 0,2 = 2991,6 

1356/2991,6 х 100 = 45,3 

Кадровий склад 

усього – 322 науково-педагогічних працівників у ДВНЗ «ПДТУ» з них: 

 50 осіб (15,5%) -  які мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене 

звання професора 

183 особи (56,8%)  - які мають науковий ступінь кандидата наук та/або вчене 

звання доцента. 

72,36 % - усього науково-педагогічних працівників, які мають вчений 

ступінь. 

Однією з найважливіших передумов високої якості підготовки 

магістрів на соціально-гуманітарному факультеті є рівень матеріально-

технічної бази.  



Студенти, що навчаються за спеціальністю 035 «Філологія», 

спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша - англійська» проходять навчання у 2 навчальному корпусі ДВНЗ 

«ПДТУ». Навчальні заняття проводяться в одну зміну.  

Студенти кафедри перекладу мають у своєму розпорядженні 13 

предметних аудиторій (загальною площею 135,2 м2), приміщення для 

розташування кафедри (загальною площею 20 м2), методичний кабінет 

(площею 16 м2), комп’ютерний клас (площею 44,2 м2), допоміжні 

приміщення (5,6 м2).  

Загальна площа приміщень кафедри становить 221 м2. З урахуванням 

того, що студенти спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 

«Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» 

обслуговуються чотирма кафедрами і багатьма підрозділами університету, на 

одного студента денної форми навчання припадає 6,65м2 аудиторного фонду, 

що відповідає вимогам до навчальних закладів IV рівня акредитації. 

На одного штатного викладача припадає 13 м2 службових приміщень. 

Санітарно-технічний стан приміщень у цілому відповідає нормативу. Усі 

студенти та викладачі проходять інструктаж щодо дотримання вимог техніки 

безпеки та протипожежної безпеки. 

Технічне оснащення навчального процесу здійснюється за допомогою 

технічних засобів під час викладання лекцій, проведення  семінарських та 

практичних занять. Важливим напрямком покращення організації 

навчального процесу є його комп’ютеризація.  

Кафедра перекладу має комп’ютерний клас, який використовуються 

під час проведення навчальних занять, самостійної та наукової роботи 

студентів.   

У розпорядженні викладачів та студентів, що навчаються на 

спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша - англійська»  на кафедрі перекладу є 



8 комп’ютерів IBM Intel Celeron D з периферією, 3 мультифункціональні 

пристрої Xerox Workcentre PE 114e, принтер HP LaserJet 1200 та ін.  

Для підвищення якості підготовки фахівців на кафедрі 

використовуються відеокурси, аудіокурси, сучасні комп'ютерні програми. 

Зокрема, викладачами та студентами кафедри використовуються наступні 

програми:  

MT (Machine Translation) і CAT (Computer-assisted/aided translation), що 

спрямовані на вирішення перекладацьких завдань.   

Програми PROMT, Socrat, Google Translate та Dicter використовуються 

при викладанні фахових дисциплін, зокрема машинного перекладу. Вони 

включають комплекс словників, тезаурусів, систем перевірки орфографії і 

можливість доступу до різної інформації по мережах передачі даних. 

English Pod –Learn English дозволяє практикувати розмовні навички, 

вчитися сприймати англомовну інформацію на слух, запам'ятовувати нові 

слова, розширювати свій словник.  

The New York Times дозволяє вивчати англійську за матеріалами 

провідних англомовних газет, в тому числі і за матеріалами The New York 

Times. Включає словник flashcards, статті для читання і матеріали для 

аудіювання.  

Advanced English Dictionary & Thesaurus являє собою один з 

найповніших словників англійської мови, який налічує 4,9 млн. слів. Крім 

того забезпечує високу якість аудіо вимови (американський, британський і 

австралійський варіант англійської), технологію розширеного 

пошуку, зручний інтерфейс користувача  

Загальна характеристика лабораторій та спеціалізованих кабінетів які 

забезпечують виконання навчального плану зі спеціальності 035 Філологія, 

спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська  наведена у таблиці 8. 

Обладнання, встановлене на кафедрі, дає змогу підвищити рівень 

опрацювання документації, покращити якість навчально-методичного 



матеріалу і розширити можливість для своєчасного його виготовлення. Крім 

того, за допомогою комп’ютерного парку викладачами кафедри виконується 

робота з виготовлення навчально-методичних матеріалів в електронному 

вигляді для подальшої передачі на сервер ДВНЗ «ПДТУ». Це надає 

можливість студентам більш якісно вести самостійну роботу, підготовку до 

контрольних та іспитів. У підготовці методичних матеріалів з використанням 

ПЕОМ беруть участь усі викладачі кафедри. Інформація про наявне технічне 

забезпечення, необхідне для виконання навчального плану, наведена у 

таблиці 9 

Рівень оснащеності навчального процесу технічними засобами 

навчання на кафедрі, як видно з вищенаведеного, відповідає в повній мірі 

сучасним вимогам Міністерства освіти і науки України у підготовці фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня  «магістр» з даної спеціальності.  

Важливе місце у практичній підготовці фахівців другого 

(магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня посідає інформаційно-

комп’ютерний центр (ІКЦ) ПДТУ, який насьогодні є підрозділом відділу 

інженерного та поліграфічного забезпечення навчального процесу. До 

структури центру входять лабораторія методики, лабораторія 

інформаційного забезпечення, лабораторія технічних і мережних технологій 

та програмного забезпечення. Сьогодні в ІКЦ функціонують: сервер Internet 

на платформі IBM PC Pentium з операційною системою  UNIX; сервер 

поштових та інформаційних послуг; сервери Novel; персональні комп’ютери 

для розробки програмного забезпечення адміністрування мережі та 

проведення сервісного обслуговування підрозділів. 

Центр забезпечує комп’ютерні робочі місця для професорсько-

викладацького складу та студентів університету, у тому числі студентів за 

спеціальністю 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – англійська». 



Таблиця 6 

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі 

 

 

Адреса 

приміщення 

Повне найменування 

власника майна 

Площа, кв.метрів 
Найменування та 

реквізити 

документа про 

право власності 

або оперативного 

управління, або 

користування 

Документ про право користування  

(договір оренди) 

Загальна 

Призначена для 

використання 

під час 

навчання за 

спеціальністю, 

що 

ліцензується 

Призначена для 

використання за 

іншими 

спеціальностями 

відповідно до 

отриманої 

ліцензії 

Строк дії 

договору 

оренди 

 (з____ 

по_____) 

Наявність 

державної 

реєстрації 

Наявність 

нотаріального 

посвідчення 

вул. Апатова 

(Італійська),115 

корпус № 1 

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний технічний 

університет» 

16940,2 - 16940,2 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488086 
- - - 

вул. Апатова 

(Італійська), 115 

корпус № 2 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний технічний 

університет» 

4561,8 221 4340,8 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488086 
- - - 

вул. Апатова 

(Італійська), 115 

корпус № 3 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний технічний 

університет» 

7602,6 198,4 7404,2 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488086 
- - - 



вул. Грецька 

(Гречеська), 29 

корпус № 4 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний технічний 

університет» 

1858,9 - 1858,9 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488088 
- - - 

вул. 

Університетська, 

7 

корпус № 5 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний технічний 

університет» 

12523,5 57,0 12466,5 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488087 
- - - 

вул. Казанцева, 

16а 

корпус № 6 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний технічний 

університет» 

1140,8 - 1140,8 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488089 
- - - 

вул. 

Університетська, 

7 

корпус № 7 

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний технічний 

університет» 

 

1586,8 - 1586,8 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488087 - - - 

вул. 

Таганрозька,17 

корпус № 8 

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний технічний 

університет» 

 

3769,2 - 3769,2 

Свідоцтво про 

право власності 

 № 311 Законсервований 



вул. Казанцева, 3а 

корпус № 9 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний технічний 

університет» 

3910,9 - - 

Свідоцтво про 

право власності 

 № 493 
- - - 

пр. Металургів, 54 

корпус № 11 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний технічний 

університет» 

6119 - - 

Свідоцтво про 

право власності 

ЯЯЯ № 339586 
- - - 

вул. Енгельса, 33 

корпус № 12 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний технічний 

університет» 

1913,1 На підставі оренди передано Управлінню Служби безпеки України 

вул. Апатова 

(Італійська), 132 

корпус № 13 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний технічний 

університет» 

4941,60 - 4941,60 

Свідоцтво про 

право власності 

 № 33 
- - - 

вул. Апатова 

(Італійська), 115 

корпус № 14 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний технічний 

університет» 

472,30 - 472,30 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488086 
- - - 

 



 

 

 

 

 



 



 

 



 

 





7. ВІДОМОСТІ  

про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти 

Інформація про наявність бібліотеки 

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності вищого навчального 

закладу є основною функцією науково-технічної бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ» 

(далі – НТБ). Сформована цілісна система наукових інформаційних джерел 

та інформаційна модель наукових комунікацій у вигляді електронних 

ресурсів, здійснюється інформаційно-аналітичне опрацювання інформації, 

проводиться її структурування, надається доступ до існуючих 

інформаційних джерел. 

Для якісного та оперативного задоволення інформаційних потреб 

користувачів впроваджена модель сучасної бібліотеки ВНЗ, яка поєднує:  

- традиційні фонди та послуги;  

– електронний каталог бібліотеки, в тому числі віддаленого та он-лайн 

доступу, що поступово трансформується в електронну бібліотеку;  

– власні Інтернет-ресурси відкритого доступу;  

– засоби доступу до передплатних, тестових або корпоративних 

бібліотек та баз даних;  

– віртуальні довідкові служби;  

– служби формування цифрових копій, електронна доставка 

документів та міжбібліотечний абонемент;   

– віртуальні інформаційні або бібліографічні системи посилань на 

ресурси Інтернету. 

 Загальний фонд НТБ на 01.01.2018 р. становить 550122 примірників, 

в тому числі навчальної літератури – 220451 примірників, наукової 

літератури – 291033 примірників. Кількість фахових періодичних видань 

складає 91340 одиниці.  



 

На протязі останніх п’яти років простежується стабільна динаміка 

росту фонду бібліотеки переважно за рахунок електронних видань. 

 

 

 

 

Динаміка надходжень електронних видань до баз даних власної 

генерації за останні п’ять років свідчить про збільшення ролі електронного 

документу у освітньому та науковому процесах вузу.  



 

 

Одним із стратегічних завдань НТБ є формування та розвиток 

електронної бібліотеки як сучасного інформаційного освітнього середовища 

вищого навчального закладу,  надання дистанційного,  цілодобового 

доступу до її ресурсів. У складі електронної бібліотеки університету 

наступні колекції:  

- електронний каталог (ЕК), який є основою інформаційного 

середовища університету і стовідсотково відображає книжкові фонди;  

- сайт електронних навчально-методичні матеріалів, який вміщує 

повнотекстові версії підручників, навчальних посібників, навчально-

методичних видань, словників тощо; 

- сайт дистанційного навчання; 

- науковий електронний архів (університетській репозиторій),  у 

якому накопичується,  зберігається, розповсюджується та забезпечується 

постійний і надійний доступ до повних текстів наукових публікацій 

викладачів нашого вузу;  

- сайт НТБ ПДТУ, на якому розміщені навчальні та наукові 

інформаційні ресурси віддаленого доступу. 



Електронний каталог НТБ  забезпечує якісний, оперативний, 

багатоаспектний пошук інформації і надає її у зручній для користувача 

формі  та в будь-якому режимі (при безпосередньому відвідуванні 

бібліотеки користувачем або в режимі on-line). Доступ до ЕК у мережі 

Інтернет, можливість мобільного пошуку інформації в зручний для 

користувача час, додаткові сервіси роблять ЕК одним із найпопулярніших 

бібліотечних бібліографічних ресурсів. 

На сьогодні сайт навчально-методичних матеріалів 

(http://umm.pstu.edu) налічує понад 10 000 документів. Сайт працює в 

оболонці програмного забезпечення DSpace, яке дозволяє здійснювати 

пошук і структурування інформації за ключовими словами, автором, 

назвою, роком та видом видання, факультетом, кафедрою. Для всіх 

користувачів доступна статистика загальної кількості матеріалів. Сайт 

НММ поповнюється також монографіями, підручниками і навчальними 

посібниками викладачів ПДТУ, які з 2014 р. проходять обов'язкове 

грифування вченою радою ун-ту. Всі матеріали доступні користувачам в 

авторизованому режимі. 

 

 



Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у ДВНЗ 

«ПДТУ» орієнтоване на створення максимально сприятливих умов для 

навчання студентів. З метою підвищення якості навчально-методичних 

розробок (далі – НММ) викладачів ДВНЗ «ПДТУ» з лютого 2013 року 

розпочато процес стандартизації редакційно-видавничої діяльності ВНЗ. 

Був розроблений комплекс стандартів системи менеджменту якості, у яких 

реалізований корпоративний підхід до оформлення НММ, що видаються у 

ДВНЗ «ПДТУ». Були розроблені наступні Стандарти організації:  

- Види видань в сфері навчально-методичного забезпечення 

навчального процесу. Загальні вимоги  

- Оформлення текстового матеріалу в навчально-методичних 

виданнях. Загальні вимоги  

- Нормоконтроль видань в сфері навчально-методичного 

забезпечення навчального процесу. Порядок організації та проведення  

Нормоконтроль щодо дотримання стандартів було покладено на 

науково-технічну бібліотеку вузу.  

В результаті впровадження стандартизації в процес видання 

навчально-методичної літератури досягнуті наступні результати: 

- максимальний ступінь уніфікація процесу видання НММ; 

- створення єдиних і зрозумілих правил оформлення НММ; 

- істотне підвищення якості НММ; 

- формування структурованої авторизованої бази даних НММ; 

- впровадження на постійній основі уніфікованих методів моніторингу 

роботи факультетів вузу по виданню НММ; 

- забезпечення відповідності НММ вимогам національних, 

міждержавних і міжнародних стандартів. 

З 2011 року бібліотека веде роботу по формуванню інституційного 

репозиторія – колекції наукових публікацій викладачів вузу (http://eir.pstu). 

На сьогодні база даних сховища налічує біля 13500 електронних документів 

з чотирьох вузівських збірок та матеріалів конференцій ПДТУ. Ведеться 



робота по наповненню сайту як новими, так і ретро публікаціями. Для 

поширення досліджень в світовому науковому співтоваристві і зростання 

рівня цитованості, інституційний репозиторій зареєстрований в 

міжнародних відкритих архівах ROAR і OpenDOAR. 

 

Офіційний сайт бібліотеки ПДТУ (http://ntb.pstu.edu) – це 

інтерактивна платформа для  інформаційно-ресурсного забезпечення освіти 

і науки університету. Зокрема, на сайті розміщено структурований список з 

420 електронних наукових журналів відкритого доступу з прямими 

посиланнями на архіви, наведений перелік посилань до офіційних сайтів 

патентної та правової інформації, інших освітніх ресурсів. 

З метою вдосконалення складу та структури електронних ресурсів 

бібліотека університету систематично проводить моніторинг ступеня їх 

використання (таб. 1). Найбільш затребуваною впродовж останніх п’яти 

років базою даних електронної бібліотеки є цифрова бібліотека науково-

методичних видань ПДТУ. 

 

http://ntb.pstu.edu/


Таблиця 1 – Динаміка кількості скачувань електронних видань (за 

даними Google Analytics) 

Назва бази 

даних 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Сайт навчально-

методичних 

матеріалів викладачів 

ПДТУ 

29 

5054 

37 

3767 

48 

3359 

48 

5264 

49 

2183 

Інституційний 

репозиторій 

92 

51 

55 

938 

13 

4101 

19 

2188 

22 

2623 

Сайт 

бібліотеки ПДТУ 

20 

682 

23 

911 

44 

291 

4 

492 

49 

735 

Електронний 

каталог 

14 

425 

17 

179 

25 

696 

27 

099 

29 

283 

 

Завдяки участі у проекті ELibUkr «Електронна бібліотека України» 

науковці вузу отримують доступ до різноманітної англомовної наукової 

інформації. У продовж 2013-2017 рр. був наданий тріал доступ до більш ніж 

20 баз даних наукової інформації, серед яких EBSCO Publishing, Cambridge 

Journals Online, OECD iLibrary, Де Гройтер (De Gruyter), Cambridge Core, 

Academic Search™ Complete та eBook, EBSCO eBook Academic Subscription 

Collection, Access Engineering, McGraw-Hill eBook Library та ін. 

У 2017 році ПДТУ отримав доступ до міжнародних баз даних Scopus та 

Web of Science за кошти держбюджету разом з майже 100 українськими 

вишами та науковими установами Міністерства освіти і науки України, які 

відбирались спеціально створеною Комісією. Комісія враховувала такі 

критерії, як спосіб організації доступу до електронних наукових баз даних, 

можливість надання такого доступу іншим організаціям, кількість публікацій 

у наукових журналах, що включені до Web of Science Core Collection та 

Scopus, тощо. На допомогу науковцям на сайті бібліотеки розміщені 

методичні рекомендації тим, хто хоче опублікувати наукову статтю в 

http://accessengineeringlibrary.com/


журналах Scopus та Web of Science. Розроблена комплексна методика пошуку 

та відбору видань у наукометричних базах даних. 

Бібліотека систематично проводить моніторинг наукометричних БД, 

здійснює редакцію авторських профілів та наукових колективів 

(університету, факультетів, кафедр, наукових періодичних видань). 

Сьогодні український вчений усвідомлює, що наукові публікації є не тільки 

формальною вимогою для отримання наукових ступенів та вчених звань, а 

базовим показником, що відображає його наукову діяльність. Підвищення 

якості наукових публікацій, актуальність тематики, а також рейтинг 

видання, в якому вони надруковані та відображення їх у міжнародних 

наукометричних БД – вимога часу. 

НТБ ПДТУ постійно розширює спектр послуг і сервісів, які надаються 

студентам і аспірантам, науковцям і науково-педагогічним працівникам, 

співробітникам ВНЗ згідно з їх інформаційними запитами. З метою 

забезпечення комфортного і оперативного доступу до своїх інформаційних 

ресурсів, бібліотека активно впроваджують відкритий доступ до своїх 

фондів, сервіси для дистанційних користувачів, надає можливість 

скористатися безкоштовним Wi-Fi. 

До послуг користувачів два  абонементи та чотири читальних залів на 

300 посадкових місць. Загальна площа приміщень бібліотеки становить 

2021,0 м2,  у т.ч.: для зберігання фондів – 567,9 м2, для обслуговування 

користувачів  – 1320,1 м2.  

В університеті організовані електроні читальні зали для самостійної 

роботи викладачів, співробітників і студентів університету з метою надання 

доступу до інформаційних ресурсів, що мають наукове і освітнє значення, 

довідково-бібліографічної, фактографічної та повнотекстової інформації, а 

також для проведення занять з використанням сучасних комп’ютерних 

технологій. Електроні читальні зали розташовані в навчальних корпусах 

університету і мають у своєму складові понад 70 автоматизованих робочих 

місць.  



Для бібліографічного обслуговування віддаленого користувача на 

сайті бібліотеки створена віртуальна довідкова служба, яка дозволяє 

отримати інформацію про наявність у фондах бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ»  

конкретного видання, підібрати список літератури, професійно скласти 

бібліографічний опис документів. Крім того, за запитами користувачів 

надається коротка інформація про конкретний факт або подію.  

 

 

 

Впровадження електронного режиму книговидачі дозволило істотно 

скоротити час обслуговування читачів, оперативно відстежувати 

заборгованість, спростило систему реєстрації та перереєстрації 

користувачів, дало можливість користувачам переглядати свій електронний 

формуляр з будь-якого комп'ютера, підключеного до Інтернету. 

Таким чином, на сьогодні реалізовані наступні складові електронної 

бібліотеки вузу: 

- доступ до електронних баз даних наукової і навчальної інформації як 

власної генерації, так і запозичених; 

- інтерактивне персоналізоване і диференційоване обслуговування 

користувачів бібліотеки; 



- забезпечення цифровими інформаційними послугами, такими як 

онлайн-бібліографія, віртуальні виставки, електронний формуляр; 

- модернізація технологічної інфраструктури науково-технічної 

бібліотеки. 

Електронна бібліотека вузу сприймається сьогодні користувачами як 

унікальний ресурс, який розширює їх доступ до необхідної інформації. 

Викладачі, студенти і співробітники бібліотеки бачать великий потенціал 

електронної бібліотеки в забезпеченні віддаленого доступу до 

різноманітних форм навчальних та наукових видань. Це особливо актуально 

в зв'язку з великою зайнятістю студентів і викладачів, суміщенням ними 

різних видів діяльності, розвитком дистанційної форми навчання. Одним з 

переваг електронних бібліотек є можливість цілодобового доступу до 

каталогу і повнотекстових ресурсів. Завдяки новим технологіям бібліотека 

працює у режимі 24/7. 

Важливим завданням бібліотеки є робота з формування інформаційної 

культури користувачів. У бібліотеці проводяться заняття зі студентами 

першого курсу з основ інформаційної культури. Заняттями передбачено 

формування в студентів: 

- навичок самостійного пошуку літератури за допомогою електронних 

і традиційних каталогів, картотек; 

- умінь і навичок інформаційного самозабезпечення навчальної і 

науково-дослідної діяльності; 

- раціональних прийомів і засобів самостійного ведення пошуку 

інформації і систематизації даних; 

- умінь і навичок володіння формалізованими методами аналітико-

синтетичної обробки інформації; 

- прийомів правильного оформлення письмових замовлень на книги та 

періодичні видання; 

- навичок бібліографічно-грамотного складання списків літератури 

для рефератів, курсових і дипломних робіт. 



Таким чином, робота за зазначеним спецкурсом створює умови для 

наближення до конкретних інформаційних проблем користувача та його 

практичної (навчальної) діяльності; саморозвитку та самовдосконалення 

студентів. 

Одним з основних завдань бібліотеки є популяризація книг серед 

різних груп користувачів. Це – книжкові виставки-презентації, перегляди та 

огляди літератури, проведення різноманітних заходів. Щорічно НТБ 

організує більш 200 книжкових виставок та переглядів, біля 50 культурно-

просвітницьких заходів та оглядових лекцій. Бібліотека університету 

постійно використовує в своїй роботі віртуальні виставки та презентації як 

наочно-пізнавальну форму популяризації книги. 

Сьогодення диктує нову модель бібліотеки, вимагає наповнення її 

роботи новим змістом, виокремлює її пріоритетні напрями розвитку, а саме: 

підвищення інформаційної, освітньої, виховної, пізнавальної функцій, які 

потребують найповнішого інформаційного забезпечення навчально-

виховного та науково-дослідного процесів, надання інформаційно-

методичної допомоги студентам, викладачам, співробітникам ВНЗ. 

 





Таблиця 12 

Забезпечення навчальними підручниками, посібниками,   

довідковою та іншою навчальною літературою 

 

№ 

Назва дисциплін 

за навчальним 

планом 

Автор Назва підручника (навчального посібника) 
Видавництво, рік та мова 

видання 

Кількість примірників у 

бібліотеці ДВНЗ «ПДТУ» 

Підготовка магістрів 

1 
Цивільний захист 

Ковжога С.О. [та ін.] 
Цивільний захист і охорона праці в галузі 

[Електронний ресурс]: навч. посібник. 

Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. 

України імені Ярослава 

Мудрого», 2012. (укр.) 

http://docplayer.net/376221

67-Civilniy-zahist-i-

ohorona-praci-v-

galuzi.html 

Васійчук В.О. [та ін.]. 
Основи цивільного захисту [Електронний 

ресурс]: навч. посібник. 

Львів: Вид-во "Львівська 

політехніка", 2010. (укр.) 

opcb.kpi.ua/w/ 

Основи-цивільного-

захисту-посібник-В.О.-

Васійчук-та-ін.pdf 

Запорожець О.І. [та ін.]. 
Цивільний захист [Електронний ресурс]: 

підручник для студ. вищ. навч. закладів. 

К.: Центр учбов. л-ри, 

2016. (укр.) 

https://www.twirpx.com/fil

e/1888657 

Сисоєнко Н. В. 

 

Цивільний  захист [Електронний ресурс]: 

навчально-методичний посібник. 

Черкаси: ЦНТЕІ, 2012. 

(укр.) 

https://www.twirpx.com/fil

e/1433836/ 

Харамда Г.М. 

 

Цивільний захист [Електронний ресурс]: 

навч. посібник. 

К.: Центр учбов. л-ри., 

2012. (укр.) 

https://studfiles.net/preview

/5608204/ 

2 
Риторика 

Корнилова Е.Н. 

 

Риторика - искусство убеждать. 

Своеобразие публицистики античного мира 

[Електронний ресурс]: учеб. пособие. 

М. : Изд-во МГУ, 2010. 

(рос.) 

http://padaread.com/?book=

85286 

 

Введенская Л.А. 

 

Риторика и культура речи [Електронний 

ресурс]: учеб. пособие для вузов. 

Ростов н/Д.: Феникс, 2012. 

(рос.) 

http://knigi.link/ritorika_14

43/ritorika-kultura-

rechi.html 

http://docplayer.net/37622167-Civilniy-zahist-i-ohorona-praci-v-galuzi.html
http://docplayer.net/37622167-Civilniy-zahist-i-ohorona-praci-v-galuzi.html
http://docplayer.net/37622167-Civilniy-zahist-i-ohorona-praci-v-galuzi.html
http://docplayer.net/37622167-Civilniy-zahist-i-ohorona-praci-v-galuzi.html
https://www.twirpx.com/file/1888657
https://www.twirpx.com/file/1888657
https://www.twirpx.com/file/1433836/
https://www.twirpx.com/file/1433836/
https://studfiles.net/preview/5608204/
https://studfiles.net/preview/5608204/
http://padaread.com/?book=85286
http://padaread.com/?book=85286
http://knigi.link/ritorika_1443/ritorika-kultura-rechi.html
http://knigi.link/ritorika_1443/ritorika-kultura-rechi.html
http://knigi.link/ritorika_1443/ritorika-kultura-rechi.html


Гузенко І.І. (уклад.) 
Риторика [Електронний ресурс]: навч.-

метод. посібник. 
Львів: ЛДУФК, 2014. (укр.) 

http://repository.ldufk.edu.u

a/bitstream/34606048/3492

/1/rytoryka.pdf 

Вандишев В. М.   

Риторика: теоретичні та практичні аспекти 

комунікації [Електронний ресурс]: 

монографія. 

Суми: СумДУ, 2015. (укр.) 

repo.sau.sumy. 

ua/bitstream/123456789/30

43/1/Вандишев В. М. 

Риторика вербальної 

атаки і захисту.pdf 

Отургашева Н.В. 

 

Риторика [Електронний ресурс]: учеб. 

пособие. 

Новосибирск: Изд-во 

СибАГС, 2012. (рос) 

https://updoc.site/download

/5ad3e5e616771_pdf 

Тер-Минасова С.Г. 
Язык и межкультурная коммуникация 

[Текст] 
М.: Слово, 2000. (рос). 3 

 

Бабич  Н.Д. Основи риторики [Текст]: Практикум Чернівці: Рута, 1999. (укр.) 4 

Ільченко І.І. 
Навчально-методичний посібник до курсу 

«Основи риторики» [Текст] 

Запоріжжя: ЗДУ, 2004. 

(укр.) 
4 

Молдован В.В. 
Судова риторика[Текст]: Навчальний 

посібник 

Київ: Юрінком Інтер, 1998, 

укр. 
4 

Абрамович С.Д., 

Чікарькова М.Ю. 
Риторика [Текст]: Навчальний посібник 

Львів: Вид-во «Світ», 2001. 

(укр.) 
4 

Чибісова Н.Г., Тарасова 

О.І. 
Риторика [Текст]: Навчальний посібник 

Київ: Центр навчальної 

літератури, 2003. (укр.) 

4 

 

 

3 

Історія перекладу 

 

Стріха М.В. 

 

Український художній переклад : між 

літературою і націєтворенням 

[Електронний ресурс]. 

К.: Факт – Наш час, 2006. . 

(укр.) 

http://ekmair.ukma.edu.ua/

bitstream/handle/12345678

9/5761/Maksy%60m_STRI

XA_UKRAYiNS%60KY%

60J_XUDOZhNIJ.pdf 

Межуєва І.Ю. уклад 

Історія перекладу [Електронний ресурс]: 

конспект лекцій з курсу «Історія 

перекладу»    

Маріуполь: ПДТУ, 2018. 

(укр.) 

http://umm.pstu.edu/handle

/123456789/14839 

http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/3492/1/rytoryka.pdf
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/3492/1/rytoryka.pdf
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/3492/1/rytoryka.pdf
https://updoc.site/download/5ad3e5e616771_pdf
https://updoc.site/download/5ad3e5e616771_pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5761/Maksy%60m_STRIXA_UKRAYiNS%60KY%60J_XUDOZhNIJ.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5761/Maksy%60m_STRIXA_UKRAYiNS%60KY%60J_XUDOZhNIJ.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5761/Maksy%60m_STRIXA_UKRAYiNS%60KY%60J_XUDOZhNIJ.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5761/Maksy%60m_STRIXA_UKRAYiNS%60KY%60J_XUDOZhNIJ.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5761/Maksy%60m_STRIXA_UKRAYiNS%60KY%60J_XUDOZhNIJ.pdf
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14839
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14839


Кальниченко О. А. 

 

Історія перекладу та думок про переклад у 

стародавні часи [Електронний ресурс]: 

навч. посіб. для студентів факультету 

іноземних мов 

Харків: ХНУ, 2013. (укр.) 

www.univer.kharkov.ua/im

ages/redactor/.../Kalnichenk

o.pdf 

Кияк Т.Р. 

 

Перекладознавство (німецько-український 

напрям) [Електронний ресурс]: підручник 

К.: ВПЦ "Київський 

університет", 2008. (укр.) 

http://philology.knu.ua/php/

18/5/kyak_pidrucjnyk.pdf 

 

Коломієць Л.В. 

 

Український художній переклад та 

перекладачі 1920-30-х років: матеріали до 

курсу "Історія перекладу". [Електронний 

ресурс]: навчальний посібник.  

Вінниця: Нова книга, 2015. 

(укр.) 

http://chtyvo.org.ua/authors

/Kolomiiets_Lada/Ukrainsk

yi_khudozhnii_pereklad_ta

_perekladachi_1920-30-

kh_rokiv/ 

Скопенко О.І., 

Цимбалюк Т.В. 

Фразеологія перекладів Миколи Лукаша: 

Словник-довідник [Текст]. 
К.: Довіра, 2003. (укр.) 1 

4 

Порівняльна 

стилістика 

української та 

іноземної мов 

 

 

Дубенко О.Ю.  Порівняльна стилістика англійської та 

української мов Навчальний посібник 

для студентів та викладачів вищих 

навчальних закладів 

Вінниця: Нова книга, 

2005. (укр.) 
10 

Межуєва І.Ю. (уклад.) Порівняльна стилістика української та 

іноземної мов [Електронний ресурс]: 

конспект лекцій. 

Маріуполь: ПДТУ, 2017. 

(укр.) 
http://umm.pstu.edu/hand

le/123456789/12608 

Высоцкая А. В. (уклад.) Коммуникативные стратегии 

[Электронный ресурс] : конспект лекций 

по дисциплине «Коммуникативные 

стратегии» для студентов специальности 

035 «Филология» дневной формы 

обучения  

Мариуполь : ПГТУ, 2017. 

– 152 с. 

http://umm.pstu.edu/handle

/123456789/12766 

Тимошенкова Т.М.  Навчальний посібник з курсу 

порівняльної стилістики англійської та 

української мов. 

Xарків: НУА, 2002. (укр.). 
5 

 

Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови.  . Вінниця, 2004 (укр.). 15 

 

http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/.../Kalnichenko.pdf
http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/.../Kalnichenko.pdf
http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/.../Kalnichenko.pdf
http://philology.knu.ua/php/18/5/kyak_pidrucjnyk.pdf
http://philology.knu.ua/php/18/5/kyak_pidrucjnyk.pdf
http://chtyvo.org.ua/authors/Kolomiiets_Lada/Ukrainskyi_khudozhnii_pereklad_ta_perekladachi_1920-30-kh_rokiv/
http://chtyvo.org.ua/authors/Kolomiiets_Lada/Ukrainskyi_khudozhnii_pereklad_ta_perekladachi_1920-30-kh_rokiv/
http://chtyvo.org.ua/authors/Kolomiiets_Lada/Ukrainskyi_khudozhnii_pereklad_ta_perekladachi_1920-30-kh_rokiv/
http://chtyvo.org.ua/authors/Kolomiiets_Lada/Ukrainskyi_khudozhnii_pereklad_ta_perekladachi_1920-30-kh_rokiv/
http://chtyvo.org.ua/authors/Kolomiiets_Lada/Ukrainskyi_khudozhnii_pereklad_ta_perekladachi_1920-30-kh_rokiv/
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12608
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12608
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12766
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12766


Kukharenko V.A. A Book of Practice in Stylistics. Vinnitsa, 2002(укр.). 5 

 

Мороховский А.Н. и др. Стилистика английского языка: учеб. 

пособие для вузов 

К.: Вища школа, 1991.  

(рос.). 
3 

Tymoshenkova Т.М. 

 

Selections of Literature for a Comparative 

Course of English and Ukrainian Stylistics. 

Xарків: Вид-во НУА, 

2004. (англ.) 
https://www.twirpx.com/fil

e/1730203/ 

Карабан В.І Посібник-довідник з перекладу 

англійської наукової і технічної 

літератури на укр. мову. Часатина II 

Термінологічні і жанрово-стилістичні 

труднощі.  

К.: Наук. книга, 2001. 

(укр.). 

5 

Пономарів О.Д Стилістика сучасної української мови: 

Підручник. 

К.: Либідь, 1993. (укр.). 
2 

Єщенко Т.А.  Лінгвістичний аналіз тексту. 

[Електронний ресурс]: навч. посібник. 

К.: ВЦ «Академія», 2009. 

(укр.). 
https://www.twirpx.com/fil

e/2072328/ 

Піхтовнікова Л.С. 
Тексти малих форм: Лінгвостилісьтичні 

інтерпретації; Дидактизм; Переклад (Ч 1) 

Маріуполь: Вид-во ПДТУ,  

2011. (укр.) 

15 

5 

Прагматичні 

аспекти 

перекладу 

 

Білоус О.М. 

 

Теорія і технологія перекладу. Курс лекцій: 

доопрацьований та доповнений 

[Електронний ресурс]: навч. посібник для 

студентів переклад. від-нь 

Кіровоград: РВВ КДПУ ім. 

В. Винниченка, 2013. 

(укр.). 

https://www.cuspu.edu.ua/i

mages/download-

files/inmov/.../теорія_пере

кладу.pdf 

Кияк Т. Р. 

 

Перекладознавство (німецько-український 

напрям) [Електронний ресурс]: підручник 

К.: ВПЦ "Київський 

університет", 2008. (укр.). 

http://philology.knu.ua/php/

18/5/kyak_pidrucjnyk.pdf  

Литвин  І. М. 

 

Перекладознавство [Електронний ресурс]: 

навчальний. посібник 

Черкаси: Видавництво Ю. 

А. Чабаненко, 2013. (укр.). 

https://www.twirpx.com/fil

e/1978798/ 

Межуєва І.Ю. (уклад.) 

Прагматичні аспекти перекладу 

[Електронний ресур] : конспект лекцій з 

дисципліни «Прагматичні аспекти 

перекладу»  

Маріуполь: ДВНУЗ 

«ПДТУ», 2018. (укр.). 

http://umm.pstu.edu/hand

le/123456789/14636 

https://www.twirpx.com/file/1730203/
https://www.twirpx.com/file/1730203/
https://www.twirpx.com/file/2072328/
https://www.twirpx.com/file/2072328/
https://www.cuspu.edu.ua/images/download-files/inmov/.../теорія_перекладу.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/download-files/inmov/.../теорія_перекладу.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/download-files/inmov/.../теорія_перекладу.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/download-files/inmov/.../теорія_перекладу.pdf
http://philology.knu.ua/php/18/5/kyak_pidrucjnyk.pdf
http://philology.knu.ua/php/18/5/kyak_pidrucjnyk.pdf
https://www.twirpx.com/file/1978798/
https://www.twirpx.com/file/1978798/
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14636
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14636


 

 

Жаркова Є.М. 

 

 

Основи загальної теорії перекладу [Текст] : 

навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних 

Маріуполь : ПДТУ, 2011. 

(укр.) 
16 

Мамрак А. В. 

 

Вступ до теорії перекладу [Електроний 

ресурс]: навч. посібник 

 К.: Центр учбової 

літератури, 2009.. (укр.) 

http://shron1.chtyvo.org.ua/

Mamrak_Alla/Vstup_do_te

orii_perekladu.pdf 

Nida E.A. 

Linguistics and ethnology in translation 

problems//Language in culture and society. 

[Eelectron resources] 

Stanford, 1975. (англ.) 

https://ru.scribd.com/?camp

aign=VigLink&ad_group=

xxc1xx&source=hp_affiliat

e&medium=affiliate 

 
 

Nida E.A. 

Principles of Translation as Exemplified by 

Bible Translating // Language Structure and 

Translation. [Eelectron resources]: Essays by 

Eugene A. Nida. 

Stanford (Calif.): Stanford 

Univ. Press, 1975(англ.) 

www.academia.edu//Princi

p36086709les_of_Translati

on_as_Exemplified_by_Bib

le_Translating_by_EA_Nid

a 

Мирам Г., Гон А. 

 

Профессиональный перевод [Електроний 

ресурс]: Учебное пособие. 

К.: Эльга, Ника-Центр, 

2003. (англ.) 
https://www.twirpx.com/fil

e/414779/ 

Мирам Г.Э. и др.  Основы перевода: Курс лекцій [Електроний 

ресурс]: Учебн. Пособие 
К.: Эльга, Ника-Центр, 

2002. (рус.) 

https://www.twirpx.com/fil

e/1482907/ 

Чаковская М.С.. 

 

Текст как сообщение и воздействие (на 

материале англ.яз.) [Електроний ресурс]: 

Учебн. пособие для студ. по спец. иностр. 

яз 

М.: Высш. шк, 1986. (рус.) 

https://www.twirpx.com/fil

e/445480/ 

Черняковская Л.А Перевод и смысловая 

структура[Електроний ресурс]: 

М.: Междунар. отношения, 

1976. (рус.) 
https://www.twirpx.com/fil

e/121988/ 

http://shron1.chtyvo.org.ua/Mamrak_Alla/Vstup_do_teorii_perekladu.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Mamrak_Alla/Vstup_do_teorii_perekladu.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Mamrak_Alla/Vstup_do_teorii_perekladu.pdf
https://ru.scribd.com/?campaign=VigLink&ad_group=xxc1xx&source=hp_affiliate&medium=affiliate
https://ru.scribd.com/?campaign=VigLink&ad_group=xxc1xx&source=hp_affiliate&medium=affiliate
https://ru.scribd.com/?campaign=VigLink&ad_group=xxc1xx&source=hp_affiliate&medium=affiliate
https://ru.scribd.com/?campaign=VigLink&ad_group=xxc1xx&source=hp_affiliate&medium=affiliate
http://www.academia.edu/Princip36086709les_of_Translation_as_Exemplified_by_Bible_Translating_by_EA_Nida
http://www.academia.edu/Princip36086709les_of_Translation_as_Exemplified_by_Bible_Translating_by_EA_Nida
http://www.academia.edu/Princip36086709les_of_Translation_as_Exemplified_by_Bible_Translating_by_EA_Nida
http://www.academia.edu/Princip36086709les_of_Translation_as_Exemplified_by_Bible_Translating_by_EA_Nida
http://www.academia.edu/Princip36086709les_of_Translation_as_Exemplified_by_Bible_Translating_by_EA_Nida
https://www.twirpx.com/file/414779/
https://www.twirpx.com/file/414779/
https://www.twirpx.com/file/1482907/
https://www.twirpx.com/file/1482907/
https://www.twirpx.com/file/445480/
https://www.twirpx.com/file/445480/
https://www.twirpx.com/file/121988/
https://www.twirpx.com/file/121988/


 

  

Швейцер А.Д. Теория перевода[Електроний ресурс]: 

Статус, проблемы, аспекты. 

М.: Наука, 1988. (рус.) https://www.twirpx.com/fil

e/242517/ 

Аруюнова Н.Д., Падучева 

Е.В. 

Истоки, проблемы и категории прагматики 

//Новое в зарубежной лингвистике 

[Електроний ресурс]: Вып. 16: 

М: Прогресс, 1985. (рос) 
https://www.twirpx.com/fil

e/136626/ 

6 

Теорія та 

практика 

перекладу 

 

 

Білоус О. М. 

 

Теорія і технологія перекладу. Курс лекцій: 

доопрацьований та доповнений 

[Електроний ресурс]: навч. посібник для 

студентів перекладацьких відділень 

Кіровоград : РВВ КДПУ ім. 

В. Винниченка, 2013. (укр.) 

https://www.cuspu.edu.ua/i

mages/download-

files/inmov/.../теорія_пере

кладу.pdf 

Жаркова Є.М. 

 

Основи загальної теорії перекладу [Текст]: 

навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів 

Маріуполь: ПДТУ, 2011. 

(укр.) 
16 

Фёдоров А.В. 

 

Основы общей теории перевода : 

(лингвистические проблемы)  [Текст] : для 

институтов и факультетов иностр. яз. 

СПб.: Филологический ф-т, 

2002. (рос) 
2 

Висоцька Г.В. 

Теорія та практика перекладу [Електронний 

ресурс] : конспект лекцій з дисципліни 

«Теорія та практика перекладу» для 

студентів спеціальності 035 «Філологія» 

другого рівня навчання всіх форм навчання 

/ уклад.. – Маріуполь : ПДТУ, 2018. – 69 с.  

 
http://umm.pstu.edu/handle

/123456789/15032 

Литвин І.М. 

 

Перекладознавство [Електроний ресурс]: 

навчальний. посібник 

Черкаси: Видавництво Ю. 

А. Чабаненко, 2013. (укр.) 

https://www.twirpx.com/fil

e/1978798/ 

 

Мамрак А. В. 

 

Вступ до теорії перекладу [Електроний 

ресурс]: навч. посібник 

К.: Центр учбової 

літератури, 2009. (укр.) 

https://www.twirpx.com/fil

e/266763/ 

Виноградов В. С. 

 

Перевод [Текст]: общие и лексические 

вопросы [Електроний ресурс]: учеб. 

пособие для вузов 

М.: УНИВЕРСИТЕТ, 2006. 

(рос) 

https://www.twirpx.com/fil

e/5162/ 

https://www.twirpx.com/file/242517/
https://www.twirpx.com/file/242517/
https://www.twirpx.com/file/136626/
https://www.twirpx.com/file/136626/
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https://www.twirpx.com/file/266763/
https://www.twirpx.com/file/266763/
https://www.twirpx.com/file/5162/
https://www.twirpx.com/file/5162/


 

 

 

Латышев Л.К. 
Перевод:теория, практика и методика 
преподавания  [Текст]: учебник для вузов 

М.: Академия, 2005. (рос) 2 

Мамрак А.В. 
Вступ до теорії перекладу [Електроний 
ресурс]:  навчальний посібник. 

К.: Центр учбової 

літератури, 2009. (укр.). 

http://shron1.chtyvo.org.ua/

Mamrak_Alla/Vstup_do_te

orii_perekladu.pdf 

Карабан В.І.,  

Мейс Дж. 

Теорія і практика перекладу з української 
мови на англійську мову Навчальний 
посібник-довідник для студентів вищих 
закладів освіти. 

Вінниця: Нова книга, 

2003.( укр.) 

5 

Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний 
переклад): Підручник 

Вінниця: Нова книга, 2003.  

(укр.) 
10 

Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної 
літератури, Ч. І 

Вінниця: Нова книга, 2001. 

(укр.) 4 

Полюжин М.М., 

Максимчук Н.М., 

Омельченко Л.Ф. 

Теорія і практика перекладу з англійської 
мови на українську [Електроний ресурс]: 
Навчальний посібник 

Київ: НМКВО, 1991. (укр.) http://nadoest.com/teoriya-

i-praktika-perekladu 

Коваленко А.Я. Науково-технічний переклад. [Електроний 
ресурс]: Навчальний посібник 

Тернопіль: Вид-во 

Карп’юка, 2001. (укр.) 

https://www.twirpx.com/fil

e/1224230/ 

 Білоус О. М. 

 

Теорія і технологія перекладу. Курс лекцій: 
доопрацьований та доповнений 
[Електроний ресурс]: навч. посібник для 
студентів перекладацьких відділень 

Кіровоград: РВВ КДПУ ім. 

В. Винниченка, 2013.(укр) 

https://www.cuspu.edu.ua/i

mages/download-

files/inmov/.../теорія_пере

кладу.pdf 

7 

Практика 

перекладу другої 

іноземної мови 

Ковалевский Р.Л., 

Новикова Э.Ю., 

Махортова Т.Ю. 

Translation: Письменный перевод 
[Електроний ресурс]: 
 

Волгоград: Издательcтво 

Волгоградского 

государственного 

университета, 2004. (рос.) 

https://www.twirpx.com/fil

981220e/1/ 

Малявина А.Н., 

Бубнова В.А. 

Практический курс перевода (второй 
иностранный язык). Перевод деловой 
корреспонденции (немецкий язык). Часть 
1 [Електроний ресурс]: Учебно-
методическое пособие. 

 Тольятти: ТГУ, 2009. 

(рос.) 

https://www.twirpx.com/fil

e/2627554/ 

http://shron1.chtyvo.org.ua/Mamrak_Alla/Vstup_do_teorii_perekladu.pdf
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http://shron1.chtyvo.org.ua/Mamrak_Alla/Vstup_do_teorii_perekladu.pdf
http://nadoest.com/teoriya-i-praktika-perekladu
http://nadoest.com/teoriya-i-praktika-perekladu
https://www.twirpx.com/file/1224230/
https://www.twirpx.com/file/1224230/
https://www.cuspu.edu.ua/images/download-files/inmov/.../теорія_перекладу.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/download-files/inmov/.../теорія_перекладу.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/download-files/inmov/.../теорія_перекладу.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/download-files/inmov/.../теорія_перекладу.pdf
https://www.twirpx.com/file/1981220/
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Карпусь А.К., 

Перковська І.Д. 

Німецька мова[Електроний ресурс]: 

Навчально методичний посібник для 

студентів V курсу спеціальності 

«Переклад». 

К.: Університет «Україна», 

2006. (укр.) 

https://www.twirpx.com/fil

e/874473/ 

Кияк Т.Р. 

 

Перекладознавство (німецько-український 

напрям) [Електроний ресурс]: підручник 

К.: ВПЦ "Київський універ

ситет", 2008. (укр..) 

http://philology.knu.ua/php/

18/5/kyak_pidrucjnyk.pdf 

Латышев Л.К. 

 

Технология перевода: Учебное пособие по 

подготовке переводчиков (с нем. яз.).   

М.: ВНИ – ТЕЗАУРУС, 

2000. (рус.) 
4 

Кияк Т.Р. 

 

Теорія і практика перекладу: (німецька 

мова): підручник для вузів.  

Вінниця: Нова книга, 2006. 

(укр.) 

4 

Крушельницкая К.Г. 

 

Советы переводчику [Електроний ресурс]: 

Учебное пособие по немецкому языку для 

вузов 

М.: НВИ–ТЕЗАУРУС, 

2000. (Рус.) 

https://www.twirpx.com/fil

e/217700/ 

Алексеева И.С. Письменный перевод. Немецкий язык 

[Електроний ресурс]: Учебник.  

 

СПб.: Изд-во "Союз", 2006. 

(рус.) 

https://www.twirpx.com/fil

e/1377703/ 

Кабаченко І.Л. Практика перекладу німецької науково-

технічної літератури [Електроний ресурс]: 

Навч. посібник.   

Д.: Національний гірничий 

університет, 2007. (укр.) 

https://www.twirpx.co[:m/f

ile/689928 

Піхтовнікова Л.С. Тексти малих форм: Лінгвостилісьтичні 

інтерпретації; Дидактизм; Переклад (Ч 1) 

Маріуполь: Вид-во ПДТУ,  

2011 (укр.) 

15 

8 

Практика 

перекладу третьої 

іноземної мови 

 

 

Слюсар О.Ф. 

 

Польська мова  [Электронный ресурс] : 

навч. посібник 

Чернівці: ВД „Букрек”, 

2011. (укр.) 

http://shron1.chtyvo.org.ua/

Sliusar_Oleh/Polska_mova.

pdf 

Войцева О.А. 

 

Польська мова [Электронный ресурс] : 

навч. посібник для студентів ВНЗ 

Чернівці: ВД „Букрек”, 

2010. (укр.) 

http://chtyvo.org.ua/authors

/Voitseva_Olena/Polska_m

ova/ 

Киклевич А.К.. 

 

Польский язык [Текст] : (Пособие для 

изучения языка) 

Минск: ТетраСистемс, 

2001. (рос.) 
3 

http://philology.knu.ua/php/18/5/kyak_pidrucjnyk.pdf
http://philology.knu.ua/php/18/5/kyak_pidrucjnyk.pdf
https://www.twirpx.com/file/217700/
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Василевская Д. Польский язык [Текст]: учебник для вузов  СПб.: Лань, 2001. (рос.) 11 

Юрковський М. (уклад.) 

Українсько-польський, польсько-

український словник [Электронный 

ресурс]: словник 

К.: Школа, 2003. (укр.-

польськ) 

http://bwbooks.net/index.ph

p?id1=4&category=samora

zvitie&author=yurkovskiy-

m&book=2003&page=187 

Лучик А.А. (уклад.) 
Українсько-польський словник еквівалентів 

слова [Электронный ресурс]: словник 
К.: Вид-ВО КМА, 2011. 

http://chtyvo.org.ua/authors

/Luchyk_Alla/Ukrainsko-

polskyi_slovnyk_ekvivalen

tiv_slova/ 

Кротовская Я.А, 

Кашкуревич Л.Г. 

Практический  курс польского язика 

[Текст]: учебник для вузов 

М.: Восток-Запад: АСТ, 

2005. (рос) 
30 

Стыпула Р.,  

Ковалёва Г. 

Новый польско-русский словарь [Текст]: 

словарь 

Москва: Русский язык 

медиа, 2004. (польск.-рос.) 
3 

Яценко І.С. (уклад.)  

Українсько-польський, польсько-

український термінологічний словник: 

Право. Фінанси. Економіка. Торгівля 

[Текст]: словник. 

К.: Школа,2004. (укр..-

польск.) 
2 

Малецька А,  

Ландовські З. (уклад). 

Польсько-український – українсько-

польський словник[Текст]: словник. 

К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 

2004 (укр.-польськ.) 
1  

Молотков А., 

Цеслиньская В. 

Учебный русско-польский фразео-

логический словар [Електроний ресурс]: 

словарь 

М.: ООО « Издательство 

Астрель», 2001. (рос) 

https://www.twirpx.com/fil

e/597973/ 

Левицкий Р. 

Левицкая Г. 

Самоучитель польского языка[Електроний 

ресурс]: учебное пособие 
К.: Методика, 2004. (рос) 

https://www.twirpx.com/fil

e/1619774/ 

9 

Основи 

машинного 

перекладу 

Півень Н. М. 

 

Основи машинного перекладу [Текст]:  

навч. посібник для студ. спец. «Переклад» 

ден. та заоч. форм навчання 

Маріуполь : ПДТУ, 2016. 

(укр.) 
10 

http://bwbooks.net/index.php?id1=4&category=samorazvitie&author=yurkovskiy-m&book=2003&page=187
http://bwbooks.net/index.php?id1=4&category=samorazvitie&author=yurkovskiy-m&book=2003&page=187
http://bwbooks.net/index.php?id1=4&category=samorazvitie&author=yurkovskiy-m&book=2003&page=187
http://bwbooks.net/index.php?id1=4&category=samorazvitie&author=yurkovskiy-m&book=2003&page=187
http://chtyvo.org.ua/authors/Luchyk_Alla/Ukrainsko-polskyi_slovnyk_ekvivalentiv_slova/
http://chtyvo.org.ua/authors/Luchyk_Alla/Ukrainsko-polskyi_slovnyk_ekvivalentiv_slova/
http://chtyvo.org.ua/authors/Luchyk_Alla/Ukrainsko-polskyi_slovnyk_ekvivalentiv_slova/
http://chtyvo.org.ua/authors/Luchyk_Alla/Ukrainsko-polskyi_slovnyk_ekvivalentiv_slova/
https://www.twirpx.com/file/597973/
https://www.twirpx.com/file/597973/
https://www.twirpx.com/file/1619774/
https://www.twirpx.com/file/1619774/


 

  

Марчук Ю.Н.  

 

Проблемы машинного перевода. 

[Електроний ресурс] монография 
М.: Эдиториал, 1989. (рос.) 

https://www.twirpx.com/fil

e/299181/ 

Щипицина Л. Ю. 

 

Информационные технологии в 

лингвистике [Електроний ресурс]: учеб. 

пособие 

М.: Наука, 2013. (рос.) 
https://narfu.ru/university/li

brary/books/1580.pdf 

Партико З.В. 

 

Прикладна і комп'ютерна лінгвістика. 

Вступ до спеціальності [Електроний 

ресурс]: навчальний посібник.  

Львів: Афіша, 2008. (укр.) 

 

https://www.twirpx.com/fil

e/1230255/ 

Баранов А.Н. 

 

 

Введение в прикладную 

лингвистику [Електроний ресурс]: учебное 

пособие. 

М.: Эдиториал УРСС, 2001. 

(рос.) 

https://www.twirpx.com/fil

e/240277/ 

Філіппова Н.М. 

 

 

Вступ до прикладної лінгвістики: 

Моделювання у мові [Електроний ресурс]: 

навчальний посібник.  

Миколаїв: НУК, 2004. 

(укр.) 

 

https://www.twirpx.com/fil

e/642747/ 

Волошин В.Г. 

 

 

Машинний переклад і комп’ютерна 

лексикографія: [Електроний ресурс]: 

навчальний посібник.  

Суми: ВТД Університетськ

а книга", 2004. (укр.) 

.https://www.twirpx.com/fil

e/392853/ 

Карпіловська Є.А. 

 

 Вступ до прикладної лінгвістики: 

комп'ютерна лінгвістика [Електроний 

ресурс]:  підручник  

Донецьк: ТОВ "Юго-

Восток, ЛТД", 2006.  (укр.) 

https://www.twirpx.com/fil

e/530388/ 

10 

Педагогіка вищої 

школи 

 

Ортинський В.Л. 
Педагогіка вищої школи [Електроний 

ресурс]: навч. посібник 

К.: Центр учбової 

літератури, 2009. (укр.) 

http://www.subject.com.ua/

pdf/254.pdf 

Гладуш В. А. 

 

Педагогіка вищої школи : теорія, практика, 

історія  [Електроний ресурс]: навч. 

посібник 

Дніпропетровськ, 2014. 

(укр.) 

http://distance.dnu.dp.ua/uk

r/nmmateriali/documents/p

edagogikavsh.pdf 

Фіцула М.М. 

 

Педагогіка вищої школи [Електроний 

ресурс]: навч. посібник для студ. вищ. навч. 

закладів 

К.: Академвидав, 2014. 

(укр.) 

https://hum.edu-

lib.com/szbrannoe/fitsula-

m-m-pedagogika-

pidruchnik-dlya-vuziv-

onlayn 

https://www.twirpx.com/file/299181/
https://www.twirpx.com/file/299181/
https://narfu.ru/university/library/books/1580.pdf
https://narfu.ru/university/library/books/1580.pdf
https://www.twirpx.com/file/1230255/
https://www.twirpx.com/file/1230255/
https://www.twirpx.com/file/240277/
https://www.twirpx.com/file/240277/
https://www.twirpx.com/file/240277/
https://www.twirpx.com/file/240277/
https://www.twirpx.com/file/642747/
https://www.twirpx.com/file/642747/
https://www.twirpx.com/file/642747/
https://www.twirpx.com/file/642747/
https://www.twirpx.com/file/392853/
https://www.twirpx.com/file/392853/
https://www.twirpx.com/file/530388/
https://www.twirpx.com/file/530388/
https://www.twirpx.com/file/530388/
https://www.twirpx.com/file/530388/
https://www.twirpx.com/file/530388/
http://www.subject.com.ua/pdf/254.pdf
http://www.subject.com.ua/pdf/254.pdf
http://distance.dnu.dp.ua/ukr/nmmateriali/documents/pedagogikavsh.pdf
http://distance.dnu.dp.ua/ukr/nmmateriali/documents/pedagogikavsh.pdf
http://distance.dnu.dp.ua/ukr/nmmateriali/documents/pedagogikavsh.pdf
https://hum.edu-lib.com/szbrannoe/fitsula-m-m-pedagogika-pidruchnik-dlya-vuziv-onlayn
https://hum.edu-lib.com/szbrannoe/fitsula-m-m-pedagogika-pidruchnik-dlya-vuziv-onlayn
https://hum.edu-lib.com/szbrannoe/fitsula-m-m-pedagogika-pidruchnik-dlya-vuziv-onlayn
https://hum.edu-lib.com/szbrannoe/fitsula-m-m-pedagogika-pidruchnik-dlya-vuziv-onlayn
https://hum.edu-lib.com/szbrannoe/fitsula-m-m-pedagogika-pidruchnik-dlya-vuziv-onlayn


 

  

Мороз І.В. 

Менеджмент і маркетинг освіти 

[Електроний ресурс]: навчально-

методичний посібник.  

Переяслав - 

Хмельницький: ПХДПУ, 

2004. (укр.) 

http://books.zntu.edu.ua/bo

ok_info.pl?id=139671 

Харабет В.В. 

 

Педагогіка вищої школи [Текст]: курс 

лекцій для підготовки магістрів і аспірантів 

денного та заочного відділення 

Маріуполь : ПДТУ, 2011. 

(укр.) 
16 

Бартєнєва, І.О. [та ін.] 

 

Педагогіка вищої школи [Текст]: навч. 

посібник для  Вузів 

К.: Знання , 2007. (укр.) 

 

11 

 

Дичківський І.М. 

 

Інноваційні педагогічні технології 

[Електроний ресурс]: навч. посіб для 

студентів вищих навч.закладів.  

К.: Академвидавництво, 

2004. (укр.) 

 

http://skaz.com.ua/cultura/9

92/index.html 

Бондарчук Е.Н., 

Бондарчук Л.И. 

Основы психологии и педагогики 

[Електроний ресурс]:  курс лекций.  
К.: МАУП, 1999. (рос.) 

https://www.twirpx.com/fil

e/53484/ 

Кузьмінський А.І. 

 

Педагогіка вищої школи [Електроний 

ресурс]: Навчальний посібник.  

К.: Знання, 2005. (укр.) 

 

https://studopedia.org/12-

99614.html 

Вітвицька С.С. 

 

Основи педагогіки вищої школи 

[Електроний ресурс]: Підручник за 

модульнорейтинговою системою навчання 

для студентів магістратури.  

Київ: Центр навчальної 

літератури, 2006. (укр.) 

https://www.twirpx.com/fil

e/687019/ 

1. 11 

Психолінгвістичні 

аспекти 

перекладу 

 

Засєкін С.В.. 

 

Психолінгвістичні універсалії 

перекладу художнього тексту: 
монографія / Сергій Васильович Засєкін.  

 

Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. 

Лесі Українки, 2012. (укр.) 

 

esnuir.eenu.edu.ua/bitstrea

m/123456789/3214/3/mono

graph_editor.pdf 

Засєкіна Л.В., Засєкін С.В 
 Вступ до психолінгвістики[Електроний 

ресурс]: Навчальний посібник 

Острог: Вид-во Нац. ун-ту 

«Острозька академія», 

2002. (укр.) 

https://www.twirpx.com/fil

e/2294593/ 

Bamyaci E. 

Competing Structures in the Bilingual Mind 

[Електроний ресурс]: A Psycholinguistic 

Investigation of Optional Verb Number 

Agreement Springer  

International Publishing, 

Switzerland, 2016.(англ.) 

2https://www.twirpx.com/fi

les/languages/linguistics/ps

ycho/multilingual/ 

http://books.zntu.edu.ua/book_info.pl?id=139671
http://books.zntu.edu.ua/book_info.pl?id=139671
http://skaz.com.ua/cultura/992/index.html
http://skaz.com.ua/cultura/992/index.html
https://www.twirpx.com/file/53484/
https://www.twirpx.com/file/53484/
https://studopedia.org/12-99614.html
https://studopedia.org/12-99614.html
https://www.twirpx.com/file/687019/
https://www.twirpx.com/file/687019/
https://www.twirpx.com/file/2294593/
https://www.twirpx.com/file/2294593/
https://www.twirpx.com/file/2145063/
https://www.twirpx.com/file/2145063/
https://www.twirpx.com/file/2145063/
https://www.twirpx.com/file/2145063/
https://www.twirpx.com/files/languages/linguistics/psycho/multilingual/
https://www.twirpx.com/files/languages/linguistics/psycho/multilingual/
https://www.twirpx.com/files/languages/linguistics/psycho/multilingual/


 

  

Javier Rafael Art. 

The Bilingual Mind: Thinking, Feeling and 

Speaking in Two Languages[Електроний 

ресурс] 

New York: Springer 

Science+Business Media, 

LLC, 2007. .(англ.) 

https://www.twirpx.com/fil

e/1006597/ 

Walters J. 

Bilingualism the Sociopragmatic-

Psycholinguistic Interface 

[Електроний ресурс] 

Lawrence Erlbaum 

Associates, Inc., 

2005. .(англ.) 

https://www.twirpx.com/fil

e/2325523/ 

Кияк, Тарас Романович. 

 

Перекладознавство (німецько-український 

напрям) [Електроний ресурс]: підручник 

К.: ВПЦ "Київський 

університет", 2008. (укр.) 

http://philology.knu.ua/php/

18/5/kyak_pidrucjnyk.pdf 

Фёдоров А.В.  

 

Основы общей теории перевода : 

(лингвистические проблемы) [Текст]: для 

институтов и факультетов иностр. яз. 

М. : Филология три ; СПб. : 

Филологический ф-т, 

2002.(рос) 

3 

Кияк, Тарас Романович. 

 

Перекладознавство (німецько-український 

напрям) [Електроний ресурс]: підручник 

К. : ВПЦ "Київський 

університет", 2008. (укр.) 

http://philology.knu.ua/php/

18/5/kyak_pidrucjnyk.pdf 

 
 Высоцкая А. В. (уклад.) 

Коммуникативные стратегии 

[Электронный ресурс] : конспект лекций по 

дисциплине «Коммуникативные стратегии» 

для студентов специальности 035 

«Филология» дневной формы обучения  

Мариуполь : ПГТУ, 2017. – 

152 с.  

http://umm.pstu.edu/handle

/123456789/12766 

12 

Методика 

викладання 

перекладу у 

вищій школі 

 

Латышев, Лев 

Константинович. 

Перевод:теория, практика и методика 

преподавания  [Текст] : учебник для вузов 
М. : Академия, 2005.(рос) 3 

Мирам, Геннадий 

Эдуардович. 

Профессия: переводчик [Текст] : [учеб. 

пособие] 

К.: Эльга : Ника-Центр, 

2006.(рос) 
4 

Межуєва І. Ю. (уклад.) 

Методика викладання перекладу у вищій 

школі [Електронний ресур] : конспект 

лекцій з курсу 

Маріуполь : ПДТУ, 2016. 

(укр.) 

umm.pstu.edu/handle/1234

56789/10932 

 

Лавриненко О.О. 
Методика викладання перекладу (на 

матеріалі англійської мови) [Текст]. 

– К.: Вид-во КМУ, 2011. 

(укр.) 
3 

https://www.twirpx.com/file/1006597/
https://www.twirpx.com/file/1006597/
https://www.twirpx.com/file/2325523/
https://www.twirpx.com/file/2325523/
http://philology.knu.ua/php/18/5/kyak_pidrucjnyk.pdf
http://philology.knu.ua/php/18/5/kyak_pidrucjnyk.pdf
http://philology.knu.ua/php/18/5/kyak_pidrucjnyk.pdf
http://philology.knu.ua/php/18/5/kyak_pidrucjnyk.pdf
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12766
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12766


 

  

Мамрак, А. В. 

 

Вступ до теорії перекладу [Электронный 

ресурс] : навч. посібник 

К.: Вид-во КМУ, 2009. 

(укр.) 

http://shron1.chtyvo.org.ua/

Mamrak_Alla/Vstup_do_te

orii_perekladu.pdf 

Литвин, Ірина 

Миколаївна. 

Перекладознавство [Електроний ресурс]: 

наук. посібник 

Черкаси : Видавництво Ю. 

А. Чабаненко, 2013. (укр.) 

https://www.twirpx.com/fil

e/1978798/ 

Нелюбин Л.Л., 

 Князева Е.Г. 

Переводоведческая лингводидактика 

[Текст]: учебно-методическое пособие. 
М.: Флинта, 2009. (рос.) 3 

Черноватий Л.М. 
Методика викладання перекладу [Текст]: 

підручник. 

Вінниця: Нова Книга, 2013. 

(укр.) 
3 

13 

Основи 

перекладу 

ділового 

мовлення 

Громова Н.М. 
Внешнеторговый контракт (Сontracts in 

Foreign Trade) [Текст]: учебное пособие.  
М.: Юрист, 2000 (рос.) 1 

 
 Казакова Т.А. 

Практические основы перевода[Електроний 

ресурс]: Учебное пособие 
СПб.: Союз, 2001. (рос.) 

http://www.studmed.ru/kaz

akova-ta-prakticheskie-

osnovy-

perevoda_36e609a2949.ht

ml 

 
 Поуви Джейн. 

Get It Right (Говорите правильно по-

английски) [Електроний ресурс]. 

СПб.: Антолoгия, 2008 

(англ) 

https://www.twirpx.com/fil

e/1732319/ 

  Федоряченко Л.В., 

Куровська О.В. 

Особливості ділового письма англійською 

мовою.  

Як заявити про себе для навчання та 

стажування у США [Електроний ресурс] 

(Нow to Write Statement of Purpose for 

Scholarship and Internship in the USA) 

К.: Т-во "Знання", 1998. 

(укр)  

http://www.e-

catalog.name/x/x/x?LNG=

&P21DBN=NNPB&I21DB

N=NNPB_PR 

 

  King, F.W., 

 Cree, D.Ann. 

English Business Letter. Commercial 

Correspondence for Foreign Students [Текст].  
Longman, 2005 (англ.) 1 

http://shron1.chtyvo.org.ua/Mamrak_Alla/Vstup_do_teorii_perekladu.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Mamrak_Alla/Vstup_do_teorii_perekladu.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Mamrak_Alla/Vstup_do_teorii_perekladu.pdf
https://www.twirpx.com/file/1978798/
https://www.twirpx.com/file/1978798/
http://www.studmed.ru/kazakova-ta-prakticheskie-osnovy-perevoda_36e609a2949.html
http://www.studmed.ru/kazakova-ta-prakticheskie-osnovy-perevoda_36e609a2949.html
http://www.studmed.ru/kazakova-ta-prakticheskie-osnovy-perevoda_36e609a2949.html
http://www.studmed.ru/kazakova-ta-prakticheskie-osnovy-perevoda_36e609a2949.html
http://www.studmed.ru/kazakova-ta-prakticheskie-osnovy-perevoda_36e609a2949.html
https://www.twirpx.com/file/1732319/
https://www.twirpx.com/file/1732319/
http://www.e-catalog.name/x/x/x?LNG=&P21DBN=NNPB&I21DBN=NNPB_PR
http://www.e-catalog.name/x/x/x?LNG=&P21DBN=NNPB&I21DBN=NNPB_PR
http://www.e-catalog.name/x/x/x?LNG=&P21DBN=NNPB&I21DBN=NNPB_PR
http://www.e-catalog.name/x/x/x?LNG=&P21DBN=NNPB&I21DBN=NNPB_PR


 

  
Анікеєнко І.Г., 

Марінченко П.П., 

Падалко Я.В. та ін.. 

 Англо-український тематичний словник 

для ділового спілкування. Менеджмент, 

маркетинг, банківська справа[Текст]. 

Київ: Ленвіт, 2003 (укр.) 2 

  П. Г. Зеленський, О. П. 

Зеленська (Уклад.). 

Українсько-російсько-англійський 

тлумачний словник ділової людини [Текст]. 

- К.: Українсько-фінський 

інститут менеджменту і 

бізнесу, 1998. (укр.) 

1 

  

Шендрик Г. І. 

Основи перекладу ділового мовлення 

[Електронний ресурс] : методичні вказівки 

до самостійної роботи з дисципліни 

«Основи перекладу ділового мовлення» для 

студентів спеціальності 035 «Філологія» 

денної форми навчання  

Маріуполь : ПДТУ, 2018. – 

57 с. 

http://umm.pstu.edu/handle

/123456789/14816 

Шендрик Г. І. 

Основи перекладу ділового 

мовлення [Електроний ресурс] : методичні 

вказівки до виконання практичних занять з 

дисципліни «Основи перекладу ділового 

мовлення» для студентів спеціальності 035 

«Філологія» денної форми навчання  

Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 

40 с. – 

http://umm.pstu.edu/handle

/123456789/12606 
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Послідовний 

переклад 

 

Семенец О.Е.  

Панасьев И.К. 

Практический курс устного 

перевода[Текст]:учебное пособие 
К.: Либідь, 1987 (рос.) 3 

Колакова К.И. Шах-

Назарова В.С. 

Пособие по двустороннему 

переводу[Текст]: учебное пособие 
М.: Прогресс, 1976. (рос.) 4 

Миньяр-Белоручева А.П., 

Миньяр-Белоручев К.В.   

Английский язык. Учебник устного 

перевода [Електроний ресурс]:: Учебник 

для вузов 

М.: Экзамен, 2003.(англ) 

https://www.twirpx.com/fil

e/288699/ 

 

Г.Мирам, О.Гон, 

В.Морозов, В.Гулик, 

М.Голованчук 

Практикум з усного перекладу [Текст]: 

навчальний посібник 
К. Факт 2005. (укр.) 3 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14816
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14816
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12606
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12606
https://www.twirpx.com/file/288699/
https://www.twirpx.com/file/288699/


 

 
 

Корунець І. В. 
Теорія і практика перекладу (аспектний 
переклад) [Текст]: Підручник.  

Вінниця: Нова Книга, 2001. 

(укр.). 
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Практичний 

курс аспектного 

перекладу 

Когут С.І. English for Bankers [Текст] 
Тернопіль : «Астон», 2001. 

(укр.). 
3 

Скворцова М.В. 
Английский язык для банковских 
работников [Електроний ресурс]: 
Специализированный курс 

М.: Изд-во института 

общего среднего 

образования РАО, 2001. 

(англ) 

https://www.twirpx.com/fil

e/650800/ 

 

Латигіна А.Г. 
 

Базовий курс англійської мови з 
економіки=Basic English of Economics 
[Електроний ресурс]: підручник   

К. : Київ. нац. торг-екон. 

ун-т, 2013. (укр) 

https://www.twirpx.com/fil

e/2575718/ 

 

Badger I.   English for Work. Everyday Business English 
[Електроний ресурс]. 

Longman, 2003. (англ) 
https://www.twirpx.com/fil

e/193321/ 

 
 

Ashley A. 
Commercial Correspondence / A. Ashley 
[Електроний ресурс]: 

Oxford: Oxford University 

Press, 2005. (англ) 

https://www.twirpx.com/fil

e/1203630/ 

Johnson C. 

 
Banking and Finance. Business English 
[Текст] 

Longman, 2000. (англ) 2 
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Проблеми 

художнього 

перекладу 

Казакова Т.А. 
Теория перевода: лингвистические аспекты 
[Електроний ресурс]: учебное пособие. 

М.: Наука, 2002 (рос) 
https://www.twirpx.com/fil

e/148288/ 

Коптілов В.В. 
Теорія і практика перекладу[Електроний 
ресурс]: Навчальний посібник. 

К.: «Юніверс», 2003. (укр) 
https://www.twirpx.com/fil

e/1803559/ 

Копаев П.И. н 
Вопросы истории и теории 
художественного перевода. [Електроний 
ресурс]: учебник 

Минск: Издательство 

Белорусского 

университета, 1972. (рос) 

https://www.twirpx.com/fil

e/585412/ 

 

Стріха М 

 

Український художній переклад: між 
літературою і націєтворенням. [Електроний 
ресурс]. 

К.: «Факт», 2006. (укр) 

 

 

http://www.library.univ.kie

v.ua/ukr/elcat/new/detail.ph

p3?doc_id=1145439 

 

Паршин А.В 

 

Теория и практика перевода [Електроний 
ресурс]: учебник 

СПБ.: СГУ, 1999 (рос) 

http://teneta.rinet.ru/rus/pe/

parshinand_teoria-i-

praktika-perevoda.htm 

Некряч Т.Є., Чала Ю.П. 
Через терни до зірок: труднощі перекладу 
художніх творів. [текст] Навчальний  

Вінниця: НОВА КНИГА, 

2008. (укр) 
2 

https://www.twirpx.com/file/650800/
https://www.twirpx.com/file/650800/
https://www.twirpx.com/file/2575718/
https://www.twirpx.com/file/2575718/
https://www.twirpx.com/file/193321/
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https://doi.org/10.1017/S0261444800007382
https://www.twirpx.com/file/148288/
https://www.twirpx.com/file/148288/
https://www.twirpx.com/file/1803559/
https://www.twirpx.com/file/1803559/
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/57003/source:default
https://www.twirpx.com/file/585412/
https://www.twirpx.com/file/585412/
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1145439
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1145439
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1145439
http://teneta.rinet.ru/rus/pe/parshinand_teoria-i-praktika-perevoda.htm
http://teneta.rinet.ru/rus/pe/parshinand_teoria-i-praktika-perevoda.htm
http://teneta.rinet.ru/rus/pe/parshinand_teoria-i-praktika-perevoda.htm


 

 



 

 



8.ВІДОМОСТІ 

про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти 

8.1. Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін  

Питання науково-методичного забезпечення навчального процесу 

займають належне місце в роботі методичної ради університету і методичних 

комісій факультетів.  

Методичне забезпечення навчального процесу складається з 

організаційно-методичної документації та навчальної і науково-методичної 

літератури.  

До складу організаційно-методичної документації входять: методичні 

вказівки до вивчення дисципліни; методичні вказівки до практичних, 

семінарських, лабораторних занять; методичні вказівки до виконання 

розрахунково-графічних робіт, курсових проектів і робіт, дипломних 

проектів; комплекси індивідуальних семестрових завдань; комплекти завдань 

до контрольних робіт; комплекти екзаменаційних білетів 

Навчальна і науково-технічна література включає: підручники, 

навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні рекомендації, довідники, 

словники, монографії, наукові збірки, періодичні видання.  

Методична рада університету приділяє велику увагу новим формам 

навчальної роботи і новим технологіям навчання. Навчальний процес 

організовано з урахування можливостей сучасних інформаційних технологій 

навчання та орієнтовано на формування освіченої, гармонійно розвиненої 

особистості. 

Організація навчально-виховного процесу на кафедрі «Перекладу» 

регламентується: організаційними документами, науково-методичним 

забезпеченням, навчально-методичним забезпеченням дисциплін та 

обліково-звітними документами.  



Організаційні документи: наказ з організації навчального процесу, план 

роботи кафедри на навчальний рік, розклад занять, графік проведення 

відкритих занять, графік взаємних відвідувань занять, графік проведення 

консультацій викладачами.  

Науково-методичне забезпечення спеціальності: концепція розвитку 

спеціальності, методичні матеріали до виконання та оформлення дипломних 

робіт, програми практик. 

Навчально-методичне забезпечення дисциплін: навчально-методичні 

комплекси дисциплін, робочі навчальні програми дисциплін, навчально-

тематичні плани, зміст курсу, форми проведення поточного і підсумкового 

контролю, питання для підготовки до екзамену (заліку), критерії оцінки 

знань та вмінь студентів, плани практичних/семінарських занять і завдання 

до самостійної роботи студентів, курси лекцій (навчальні посібники) з 

дисциплін, методичні рекомендації до виконання магістерської роботи, 

пакети комплексних контрольних робіт. 

 Обліково-звітні документи: розподіл навантаження між викладачами 

кафедри, індивідуальні плани роботи викладачів на навчальний рік, журнал 

обліку відвідування взаємних і відкритих занять, протоколи засідань 

кафедри, протоколи наукових та методичних семінарів кафедри. 

Навчальний процес організовано з урахування можливостей сучасних 

інформаційних технологій навчання та орієнтовано на формування освіченої, 

гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення 

наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і 

розвитку в соціально-культурній сфері.  

Навчальний план укладено відповідно до освітньо-професійної 

програми.   

Для методичного забезпечення навчальних дисциплін навчального 

плану спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови  

 



та літератури (переклад включно) – перша англійська» викладачами кафедри 

розроблені навчально-методичні комплекси (НМК), які містять: робочу 

програму дисципліни, методичні вказівки до практичних та семінарських 

занять, методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів, 

методичне забезпечення контролю знань студентів (контроль поточних та 

залишкових знань, ККР), список літератури, що рекомендується для 

вивчення дисципліни.  

Навчально-методичні комплекси, розроблено згідно з вимогами 

Міністерства освіти і науки України. Вони базуються на затверджених у 

встановленому порядку та освітньої програми відповідно до другого 

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістерського» зі спеціальності 035 

«Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська» 

Навчальний план підготовки магістрів із спеціальності 035 

«Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська» денної форми навчання надається.  

Навчальні і робочі програми дисциплін розроблено викладачами 

кафедри перекладу самостійно з урахуванням власного досвіду та 

методичних рекомендацій провідних спеціалістів з відповідних дисциплін. 

Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що всі дисципліни 

забезпечені робочими навчальними програми навчального плану освітньої 

програми підготовки фахівців за другим освітньо-кваліфікаційним рівнем 

(магістерським) спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 

«Германські мови та літератури (переклад включно) – перша англійська» 

денної форми навчання обговорені і затверджені предметно-методичною 

комісією та кафедрою, узгоджені з ректором університету. Кожна робоча 

навчальна програма містить виклад конкретного змісту навчальної 

дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення, види та обсяг 



навчальної роботи студентів, визначає форми та засоби поточного, 

модульного і підсумкового контролю. 

Для дисциплін навчального плану викладачами кафедри перекладу 

розроблено курси лекцій (якщо передбачаються лекційні години), методичні 

вказівки до практичних занять, а також завдання для самостійної підготовки 

студентів. Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.  

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін надані в таблицях 14, 14а та 14б. 

Наведений аналіз дозволяє зробити висновки:  

- фахову підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» із 

спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – англійська» забезпечено 

нормативно-правовою базою організації навчального процесу,  

- усі дисципліни навчального плану забезпечено методичними розробками, які 

за змістом і структурою базуються на освітньої програмі підготовки фахівців 

за другим (магістерським) освітньо-кваліфікаційним рівнем із спеціальності 

035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська», вимогах Міністерства освіти і 

науки України; 

- забезпеченість підготовки фахівців за другим (магістерським) освітньо-

кваліфікаційним рівнем із спеціальності. України, навчально-методичною, 

навчальною та спеціальною літературою відповідає вимогам 

 

 



Таблиця 14-а 

ВІДОМОСТІ  

про навчально-методичне забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти студентів спеціальності із 

спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041  «Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – англійська» 
 

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін 

Найменування 

навчальної 

дисципліни згідно 

з навчальним 

планом 

Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби) 

навчальног

о контенту 

планів 

практичних 

(семінарсь- 

ких) занять 

завдань для 

лабора-

торних робіт 

завдань 

для 

самостій-

ної роботи 

студентів* 

питань, задач, 

завдань або 

кейсів для 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

завдань для 

комплексної 

контрольної 

роботи 

Цивільний захист + + 
немає 

потреби 
+ ІТ + – 

Риторика  + + 
немає 

потреби 
+ ІТ + – 

Історія перекладу + 
немає 

потреби 
немає 

потреби 
+ ІТ + – 

Порівняльна 

стилістика 

української та 

іноземної мов 

+ + 
немає 

потреби 
+ ІТ + – 

Прагматичні 

аспекти перекладу 
+ 

немає 

потреби 
немає 

потреби 
+ ІТ + + 

Теорія та практика 

перекладу 
+ + 

немає 

потреби 
+ ІТ + + 

Практика 

перекладу другої 

іноземної мови 
+ + 

немає 

потреби 
+ ІТ + + 

Практика 

перекладу третьої 

іноземної мови 
+ + 

немає 

потреби 
+ ІТ + – 

Основи 

машинного 

перекладу 
+ + 

немає 

потреби 
+ ІТ + + 

Педагогіка вищої 

школи 
+ + 

немає 

потреби 
+ ІТ + + 

Психолінгвістичні 

аспекти перекладу 
+ + 

немає 

потреби 
+ ІТ + + 

Методика 

викладання 

перекладу у вищій 

школі 

+ + 
немає 

потреби 
+ ІТ + – 

Основи перекладу 

ділового мовлення 
+ + 

немає 

потреби 
+ ІТ + + 

Послідовний 

переклад 
+ + 

немає 

потреби 
+ ІТ + - 





Таблиця 14-б 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ 

із спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041  «Германські 

мови та літератури (переклад включно) , перша – англійська» 

 
№ 

з/п 

Найменування дисципліни за 

навчальним планом 

Відмітка про 

наявність програми 

(так/ні) 

Найменування 

розробника 

програми 

1.  Риторика Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра української 

мови та слов’янської 

філології,  

доц.., к.філол.н. 

Голі-Оглу Т.В. 

2.  Цивільний захист Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра охорони праці і 

навколишнього 

середовища, доц., к.т.н. 

Бурко В.А. 

3.  

Історія перекладу 

Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра перекладу, 

доц., к.пед.н. 

Межуєва І.Ю. 

4.  
Порівняльна стилістика української 

та іноземної мов 

Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра перекладу, 

доц., к.пед.н. 

Межуєва І.Ю. 

5.  

Прагматичні аспекти перекладу  

Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра перекладу, 

доц., к.пед.н. 

Межуєва І.Ю. 

6.  

Теорія та практика перекладу 

Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра перекладу, 

доц., к.пед.н. 

Висоцька Г.В. 

7.  Практика перекладу другої іноземної 

мови 

Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра перекладу, 

старший викладач  

Єльцова С.С. 

8.  Практика перекладу третьої 

іноземної мови 

Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра української 

мови та слов’янської 

філології, к.філол.н. 

Бороденко Л.М. 

9.  Основи машинного перекладу Так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра української 

мови та слов’янської 

філології,  

доц., к.пед.н. 

Півень Н.М. 

10.  Педагогіка вищої школи  ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра соціології та 



 

 

 
 





9. Опис внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти 

 

У ДВНЗ «ПДТУ» діє система внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти, яка є однією з трьох складових 

частин Європейських стандартів і рекомендацій (ESG). що гарантує якість 

освітнього процесу в університеті та конкурентні переваги на ринку вищої 

освіти національного та світового рівнів.  

Основними принципами та процедурами забезпечення якості вищої 

освіти, на яких ґрунтується система, є оцінка професійного рівня науково-

педагогічних працівників університету, якості навчальних програм, 

інфраструктури і навчального середовища, знань, вмінь і компетенцій осіб, 

що навчаються, професійного росту випускників. Внутрішньо 

університетська система забезпечення якості освіти, крім моніторингу 

багатьох кількісних показників, спрямована на підтримку системи цінностей, 

традицій і норм, як загально університетського рівня, так і академічних 

підрозділів – інститутів та кафедр, які й визначають ефективність 

функціонування закладу. В ході реалізації внутрішньої системи забезпечення 

якості освітньої діяльності університету та якості вищої освіти здійснюються 

наступні заходи:  

- постійне вдосконалення навчальних програм з врахуванням вимог 

роботодавців, що забезпечує зростання їх привабливості для потенційних 

споживачів;  

- забезпечення академічної мобільності студентів;  

- запровадження навчальних планів підготовки за освітньо-

кваліфікаційними рівнями «бакалавр», і «магістр» з урахуванням вимог 

роботодавців і академічної спільноти до рівня знань, умінь і компетенцій 

підготовлених фахівців;  

- удосконалення планів підготовки за напрямом/спеціальністю, 

сформованих шляхом опанування навчальних дисциплін загальнонаукової та 



фундаментальної підготовки, базових професійно-орієнтованих дисциплін 

інших напрямів і спеціальностей;  

-  посилення практичної підготовки студентів, передбаченої 

навчальними планами. Програми практики, обсяги, види практичної 

підготовки і терміни її проведення узгоджуються з потенційними 

роботодавцями;   

Системою передбачено щорічне оцінювання професійного та наукового 

рівня здобувачів вищої освіти. Оцінювання здобувачів вищої освіти 

здійснюється за результатами періодичного модульного контролю та 

підсумкової атестації, виконання ректорських контрольних робіт, здобутків 

студентів, отриманих за результатами участі у всеукраїнських олімпіадах і 

конкурсах студентських наукових робіт.  

В університеті ефективно діє рейтингове оцінювання наукового рівня 

науково-педагогічних працівників, розроблено перелік показників, які 

враховуються при такому оцінюванні. Результати рейтингового оцінювання 

наукових здобутків використовуються при проведенні процедури відбору та 

призначення на посади науково-педагогічних працівників, яка передбачає:  

- визначення відповідної кваліфікації та/або високого фахового рівня у 

відповідній науковій галузі, рівня компетентності, вміння і досвіду 

ефективно передавати студентам свої знання  

- систему оцінювання ефективності роботи викладачів, заохочень, 

накладання дисциплінарних стягнень, дострокового припинення трудових 

відносин тощо, враховуючи оцінку ефективності роботи викладача.  

На сайті бібліотеки університету виставлені науково-методичні 

комплекси всіх дисциплін за кожною освітньою програмою. До складу цих 

комплексів входять навчальні програми дисциплін, конспекти лекцій або 

підручники та навчальні посібники, методичні вказівки до самостійної 

роботи студентів, виконання лабораторних робіт, проведення практичних 

занять, виконання контрольних робіт, курсових проектів і робіт. На 



офіційному веб-сайті ДВНЗ «ПДТУ» викладена публічна інформація про 

освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації.  

 

Інформація про наявність пакетів ККР для перевірки знань з 

гуманітарної і соціально-економічної, природно-наукової, професійної та 

практичної підготовки 

До засобів діагностики якості вищої освіти належать комплексні 

контрольні роботи (ККР) з дисциплін соціально-гуманітарної, 

фундаментальної та професійної підготовки.  

Комплексна контрольна робота (ККР) - це перелік формалізованих 

завдань, вирішення яких потребує вміння застосовувати інтегровані знання 

програмного матеріалу дисципліни. ККР розробляються кафедрою з 

урахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця та робочих 

програм навчальних дисциплін. 

Структура пакету ККР:  

1. Навчальна програма нормативної дисципліни.  

2. Комплексна контрольна робота з дисципліни.  

3. Рецензія на комплексну контрольну роботу.  

4. Критерії оцінки виконання завдань комплексної контрольної роботи.  

5. Перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при 

виконанні комплексної контрольної роботи. 

ККР з кожної дисципліни має не менше 30 варіантів формалізованих 

завдань рівнозначної складності, термін виконання яких знаходиться в межах 

80 - 90 хвилин. Всі завдання ККР мають професійне спрямування. Пакети 

ККР розроблено для всіх нормативних дисциплін циклу підготовки за 

другим освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістерським» кафедрами, що 

відповідають за викладання дисциплін. Вони використовуються:  

- при проведенні самоаналізу вищого навчального закладу з метою 

корекції робочих навчальних програм, удосконалення організації 

навчального процесу; 



- при проведенні акредитаційної або атестаційної експертизи з метою 

державної оцінки рівня підготовки студентів.  

Для розробки пакетів ККР на кафедрі було створено робочу групу, до 

складу якої залучено найбільш кваліфіковані професорсько-викладацькі 

кадри. Розроблені пакети ККР розглянуто на засіданні кафедри перекладу і 

направлено на рецензування.  

Після доопрацювання пакети ККР було подано на затвердження 

методичною радою факультету та ректором.  

Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що структура кожного 

комплексного контрольного завдання складається із теоретичних та 

практичних завдань, переліку довідкової літератури, критеріїв оцінки їх 

виконання. 

 Зміст завдань відповідає вимогам другого освітньо-кваліфікаційного 

рівня «магістерського» зі спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 

035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно) – перша 

англійська» денної форми навчання, а також вимогам щодо умінь та знань 

студентів, передбачених відповідними робочими програмами дисциплін. 

Забезпеченість ККР - 100% з усіх дисциплін. 

Інформація про наявність програм і баз практик 

Організація практичної підготовки регламентується Положенням про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України. 

Забезпечення якості практичної підготовки студентів базується на Законі 

«Про вищу освіту», Указах Президента України «Про заходи щодо 

підвищення якості вітчизняної продукції» від 23 лютого 2001 року № 

347/2001, з врахуванням положень Концепції досконалості Європейського 

фонду управління якістю, вимог Міжнародного стандарту якості ISO серії 

9000. 

Практична підготовка студентів у ДВНЗ «ПДТУ» є невід'ємною 

складовою частиною загальної підготовки спеціалістів. Згідно навчального 

плану в рамках підготовки фахівців другого освітньо-кваліфікаційного 



(магістерського) рівня із спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 

«Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» 

передбачена науково-виробнича практика. Науково-виробнича практика 

здійснюється згідно договорів про проведення практики як в Україні, та і за 

кордоном. 

До початку практики кафедра подає до навчального відділу програму, 

графік проходження, список студентів-практикантів, керівників груп. 

З метою комплексного, системного підходу до практики на кафедрі 

перекладу розроблено програму проходження практики.  

Інформація про бази практик наведена у таблиці 14-в про навчально-

методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Інформація про наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь 

студентів 

Контрольні заходи, які застосовуються на кафедрі перекладу: вхідний, 

поточний, проміжний, підсумковий контроль (семестровий і державна 

атестація).  

Вхідний контроль здійснюється, за необхідністю, на початку вивчення 

окремих навчальних дисциплін для виявлення рівня підготовки студентів.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, 

практичних та інших занять і має на меті перевірку рівня підготовленості 

студентів до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного 

контролю під час навчальних занять визначається кафедрою. 

Проміжний контроль практикується на певних етапах вивчення 

матеріалу у вигляді тестів, контрольних, зокрема ректорських, робіт тощо. 

Сучасним видом таких перевірок є модульний контроль. Це перевірка знань 

студента після закінчення логічно завершеної частини навчального 

матеріалу. Протягом семестру викладач виставляє в студентському журналі 

результати поточного та модульного контролю. Наприкінці семестру (після 

закінчення вивчення дисципліни) за результатами поточного та модульного 

контролів визначається сума набраних студентом балів з дисципліни, яка є 



базовою для "підсумкової оцінки за семестр" (критерії оцінювання наведені у 

таблиці «Шкала оцінювання»).  

Офіційним документом системи контролю знань студентів з даної 

дисципліни за даний семестр є екзаменаційна / залікова відомість 

підсумкового контролю, в якій з допомогою оцінок "відмінно", "добре", 

"задовільно", "незадовільно" фіксується підсумкова оцінка успішності 

студентів за семестр і розраховується в балах семестровий рейтинг студента 

з даної дисципліни. 

Результати рейтингової оцінки є підставою для виставлення 

підсумкової оцінки знань студента за конкретною дисципліною без 

додаткового складання заліків та обов’язкового складання іспитів. За 

бажанням студента при згоді викладача дозволяється підвищення рейтингу 

згідно з "Положенням про організацію навчального процесу в 

Приазовському державному технічному університеті" (протягом семестру з 

екзаменаційних дисциплін студент має можливість набрати не більше 60 

балів із 100).  

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів 

навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його 

завершених етапах. Він включає семестровий контроль та державну 

атестацію студента.  

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового іспиту або 

заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного навчальною програмою, і в терміни, установлені навчальним 

планом.  

Іспити складаються студентами в період, визначений навчальним 

планом, в терміни, передбачені розкладом. Іспити та заліки складаються 

студентами усно та письмово. Результати складання заліків та іспитів, 

курсових і кваліфікаційних робіт оцінюються за бальною шкалою: іспити та 

заліки за шкалою, наведеною у таблиці «Шкала оцінювання».  

Оцінку знань студентів здійснюють відповідно до вимог кредитно- 

модульної системи організації навчального процесу. Ця система базується на 



здійсненні поточного контролю на аудиторному занятті у відповідності до 

його форми (лекційної, практичної).  

Підсумковою оцінкою поточного контролю є оцінка за модуль, тобто 

реалізується принцип модульного обліку знань студентів. Для оцінювання 

знань використовують стобальну шкалу оцінювання ECTS. 

Проведення підсумкового контролю.  

Умовою допуску до заліку є позитивні оцінки отримані студентом на 

практичних заняттях та виконання і захист самостійного домашнього 

завдання. Студенти, які впродовж семестру брали активну участь у 

навчальному процесі та виконали  передбачені планом види роботи мають 

можливість одержати до 60 балів, допускаються до іспиту. На іспиті студент 

має можливість отримати до 100 балів з урахуванням набраних впродовж 

семестру балів.  

Під час складання іспитів викладачі використовують єдиний критерій 

оцінки знань студентів, затверджений кафедрою, який передбачає:  

1. Оцінка "відмінно" припускає відповідь на рівні самостійного 

мислення, повне знання курсу, вміння скласти план за питаннями та логічно 

висловлювати матеріал відповідно до нього, вміння застосовувати основні 

положення теорії до аналізу явищ дійсності, глибоке знання нормативних 

документів, знання додаткової літератури. 

2. Оцінка "добре" припускає добре знання програмного матеріалу, 

логічну відповідь за самостійно складеним планом, знання основних 

нормативних документів. У відповіді можуть бути незначні недоліки.  

3. Оцінка "задовільно" припускає знання основних положень курсу при 

недостатньо правильних формулюваннях та деяких порушеннях 

послідовності у викладанні матеріалу, утрудненнях при застосуванні знань 

теорії до аналізу будівельних явищ і процесів.  

4. Оцінка "незадовільно" ставиться у випадку, якщо студент не знає 

значну частину програмного матеріалу, припускає значні помилки, не знає 



основного змісту нормативних документів, не вміє використовувати 

теоретичні положення до аналізу явищ дійсності. 

Студенти, які не пройшли підсумковий контроль без поважної 

причини, вважаються такими, що отримали незадовільну оцінку.  

Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що на кафедрі перекладу 

існують всі необхідні навчально-методичні засоби, які потрібні для 

організації підготовки фахівців за другим «магістерським» освітньо-

кваліфікаційним рівнем із спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 

035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - 

англійська» денної форми навчання. 

 



10. Результати освітньої діяльності 

 

В порядку аналізу якості підготовки фахівців в останньому семестрі 

були проведені комплексні (кваліфікаційні) контрольні роботи (ККР) з 

соціально-гуманітарних, та професійно-орієнтованих (фахових) дисциплін. 

Результати цих контрольних робіт, а також результати останньої 

екзаменаційної сесії наведені у таблицях 16 та 17. Підсумки виконання 

комплексних кваліфікаційних контрольних робіт показують, що студенти 

спроможні мобілізувати знання, одержані при вивченні гуманітарних, 

фундаментальних та професійно - орієнтованих дисциплін.  

Абсолютна успішність підготовки магістрів за результатами виконання 

ККР становить:  

з дисциплін циклу соціально-гуманітарної підготовки 100 % (якість 

93,75 %), що перевищує норматив на 10% та 43,75 % відповідно. 

з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки 100 % (якість 

87,5 %), що перевищує норматив на 10% та 37,5 % відповідно. 

При порівнянні результатів ККР, з результатами попереднього 

контролю за цими дисциплінами (результати сесії 2017-18 навчального року) 

виявлено, що значних розбіжностей в успішності та в якості підготовки 

студентів немає.  

Завдання до ККР з усіх дисциплін складалися у відповідності до вимог 

«Методичних вказівок щодо організації і проведення ректорського контролю 

якості підготовки студентів ПДТУ».  

Аналіз показників успішності студентів як при виконанні ККР, так і за 

підсумками екзаменаційної сесії, свідчить, що абсолютна успішність, а також 

якість навчання як з окремих дисциплін відповідають акредитаційним 

вимогам і загальним тенденціям навчального процесу. 

Відгуки на спеціалістів - випускників ДВНЗ «ПДТУ» зосереджені на 

випускаючих спеціальних кафедрах. На термін акредитації негативних 



відгуків на недоліки у підготовці спеціалістів до ДВНЗ «ПДТУ» не 

надходили.  

У цілому випускники відповідають сучасним вимогам. Випускники 

ДВНЗ «ПДТУ» успішно працюють на підприємствах міста Маріуполя: 

комбінатах «Азовсталь» та ім. Ілліча, у приватних компаніях, освітніх 

закладах, крюінгових компаніях а також за межами країни.  

Наведений аналіз дозволяє зробити висновки:  

- контрольні вимірювання залишкових знань студентів з 

соціально-гуманітарних та професійних дисциплін показали 

відповідність показників якості та успішності встановленим вимогам;  

- показники успішності та якості останньої перед акредитацією 

екзаменаційної сесії відповідають встановленим критеріям;  

- працевлаштування випускників практично повне. Відгуки 

підприємств про якість підготовки фахівців добрі. Підприємства 

високо оцінюють підготовку фахівців кафедрою перекладу ДВНЗ 

«ПДТУ»;  

- якість підготовки фахівців в цілому достатня.  



Таблиця 15  

Динаміка змін контингенту студентів 

із спеціальності 035 «Філологія»,  спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша  – англійська» за освітньо-

професівйною програмою «Переклад (англійська та німецька мови)» 

 (по очній формі навчання) 

 

№ 

п/п 
Назва показника 

    Роки 

 2016 рік 

курси 

  2017 рік 

курси 

 2018 рік 

курси 

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6  

1 

Всього студентів у 

Приазовському державному 

технічному університеті на 

01.10.відповідного року 

632 363 569 529 426 189  637 406 516 493 411 347  538 389 525 442 393 372  

2 

Всього студентів на 

спеціальності: 

10.бакалаврів 

35 16 25 25 - - 

 

37 34 16 24 - 

 

 

-  35 37 35 17 - -  

11.магістрів - - - - 11 4  - - - - 17 11  - - - -- 18 16  

3 

Кількість студентів 

(бакалаврів), яких відраховано: 

 всього; 
2 1 3 3 - - 

 

- - 2 - - -  

 

- - - - -  

 за невиконання навчального 

плану 
- 1 2 3 -  -  - - - - -    - - - - -  

 за грубі порушення 

дисципліни; 
- - - - - -  - - - - - -   - - - - -  

 у зв’язку з переводом до 

інших ВНЗ; 
- - - - - -  - - - - - -  - - - - - -  

 інші причини. 2 - 1 - - -  - - 2 - - -  - - - - - -  

 

 

 



 

 

 



 



 







 



11. Перелік зауважень контролюючих органів, приписів 

У висновках експертної комісії Міністерства освіти і науки України 

щодо акредитаційної експертизи підготовки магістрів спеціальності 

8.02030304 «Переклад» у Державному вищому навчальному закладі 

«Приазовський державний технічний університет» (с 02.03.2014 по 

02.03.2014р) були висловлені наступні зауваження: 

1. продовжити роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази 

кафедри, зокрема, оновлення комп'ютерної техніки, яка використовується у 

навчальному процесі та науково-дослідній роботі викладачів і студентів; 

2. стимулювати діяльність викладачів кафедри щодо підвищення їх 

наукового потенціалу з метою підготовки фахівців вищої кваліфікації 

(докторів та кандидатів наук);  

3. посилити відповідальність керівництва університету, факультету та 

випускової кафедри за підготовку та видання навчальних посібників з 

грифом МОН України; 

4. Щорічно вдосконалювати навчально-методичні комплекси з дисциплін 

кафедри з урахуванням вимог до самостійної роботи студентів у світлі 

входження до Європейського освітнього простору. 

Для усунення наданих зауважень були здійснені наступні заходи. 

Питання зміцнення матеріально-технічної бази для підготовки фахівців 

зі спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – англійська» є пріоритетним для 

керівництва кафедри та факультету. На сьогоднішній день кафедра має на 

балансі 8 комп’ютерів IBM Intel Celeron D з периферією, 3 

мультифункціональні пристрої Xerox Workcentre PE 114e, принтер HP 

LaserJet 1200. Використовуються також можливості інформаційно-

комп’ютерного центру (ІКЦ) ДВНЗ «ПДТУ». Сьогодні в ІКЦ функціонують: 

сервер Internet на платформі IBM PC Pentium з операційною системою  

UNIX; сервер поштових та інформаційних послуг; сервери Novel; 

персональні комп’ютери для розробки програмного забезпечення 



адміністрування мережі та проведення сервісного обслуговування 

підрозділів. 

Для підвищення якості підготовки фахівців на кафедрі 

використовуються сучасні комп'ютерні програми:  

MT (Machine Translation) і CAT (Computer-assisted/aided translation), що 

спрямовані на вирішення перекладацьких завдань.   

Програми PROMT, Socrat, Google Translate та Dicter, які 

використовуються при викладанні фахових дисциплін, зокрема машинного 

перекладу. Вони включають комплекс словників, тезаурусів, систем 

перевірки орфографії і можливість доступу до різної інформації по мережах 

передачі даних. 

English Pod –Learn English дозволяє практикувати розмовні навички, 

вчитися сприймати англомовну інформацію на слух, запам'ятовувати нові 

слова, розширювати свій словниковий запас.  

The New York Times дає можливість вивчати англійську за матеріалами 

провідних англомовних газет, в тому числі і за матеріалами The New York 

Times. Включає словник flashcards, статті для читання і матеріали для 

аудіювання.  

Advanced English Dictionary & Thesaurus являє собою один з 

найповніших словників англійської мови, який налічує 4,9 млн. слів. Крім 

того забезпечує високу якість аудіо вимови. 

З метою підвищення наукового потенціалу кафедри перекладу 

професорсько-викладацький колектив та керівництво кафедри приділяють 

велику увагу публікації результатів досліджень у фахових та 

наукометрочних збірках наукових праць. У 2014-2018 роках викладачі 

кафедри перекладу опублікували 7 статей у науково метричних виданнях та 

19 – у фахових збірках України. 

Викладачі кафедри багато уваги приділяють  більше часу приділити 

оновленню навчальних курсів, а також розробці навчально-методичних 

посібників. 



Так за останні 4 роки викладачами кафедри перекладу було розроблено 

і надруковано 5 навчальних посібників, 12 курсів лекцій, видана 1 

монографія та взята участь у написанні 2-х колективних монографій. 

У світлі входження до Європейського освітнього простору викладачі 

кафедри працюють над вдосконаленням навчально-методичних комплексів з 

дисциплін навчального плану з урахуванням вимог до самостійної роботи 

студентів. Так на сьогоднішній день усі дисципліни навчального плану 

студентів забезпечені методичними вказівками до самостійної роботи. 

Таким чином, усі зауваження акредитаційної  експертної комісії були 

враховані при впровадженні освітньої діяльності щодо підготовки магістрів 

зі спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – англійська»,  тому подальша 

акредитація підготовки магістрів за цією спеціальністю є цілком доцільною. 



12. Декларування вимог Ліцензійних умов та Державних вимог до 

акредитації 

 Таблиця 20 

Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти із спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 

035.041  «Германські мови та літератури (переклад включно),  перша – 

англійська» за освітньо-професійною програмою «Переклад (англійська 

та німецька мови)» 

 

Назва показника (нормативу) 

Зазначення показника (нормативу) за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти 

Норматив Фактично Відхилення 

1 2 3 4 

Вимоги згідно наказу від 10.05.2018 р. № 347 

Кадрові вимоги щодо забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Наявність у закладі освіти випускової кафедри із 

спеціальної (фахової) підготовки, відповідальної за 

підготовку здобувачів вищої освіти  

+ + - 

2. Наявність у складі випускової кафедри проектної 

групи з науково-педагогічних або наукових 

працівників, які працюють в закладі освіти за 

основним місцем роботи та мають відповідну 

спеціальність, рівень наукової та професійної 

активності яких засвідчується виконанням за 

останні п’ять років не менше п’яти умов з вимог до 

визначення рівня наукової та професійної 

активності науково-педагогічних (наукових) 

працівників і які не входять (входили) до жодної 

групи забезпечення цього або іншого вищого 

навчального закладу в поточному навчальному році 

+ + - 

3. Наявність у керівника проектної групи (гаранта 

освітньої програми): 
   

3.1. наукового ступеня та/або вченого звання за 

відповідною або спорідненою спеціальністю 
+ + - 

3.2. наукового ступеня та вченого звання за 

відповідною або спорідненою спеціальністю 
+ + - 

3.3. стажу науково-педагогічної та/або наукової 

роботи не менш як 10 років 
+ + - 

4. Наявність у науково-педагогічних та наукових 

працівників, які здійснюють освітній процес (групи 

забезпечення), стажу науково-педагогічної 

діяльності понад два роки та рівню наукової та 

професійної активності, який засвідчується 

виконанням не менше чотирьох видів та результатів 

з перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов 

+ + - 

5. Наявність у складі групи забезпечення 

спеціальності науково-педагогічних або наукових 

працівників, які працюють у закладі освіти за 

+ + - 



основним місцем роботи та мають кваліфікацію 

відповідно до спеціальності і які не входять 

(входили) до жодної групи забезпечення такого або 

іншого закладу вищої освіти в поточному семестрі 

 

6. Частка у складі групи забезпечення науково-

педагогічних (наукових) працівників для рівня 

магістра: 

   

6.1. які мають науковий ступінь та/або вчене звання, 

%  
60 66 +6 

6.2. які мають науковий ступінь доктора наук та/або 

вчене звання професора, % 
20 33 +13 

Кількість здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів 

та форм навчання з відповідної спеціальності на 

одного з членів групи забезпечення 

не більше  

30 
26,3 

відповідає 

нормативу 

8. Наявність випускової кафедри із спеціальної 

(фахової) підготовки, яку очолює фахівець 

відповідної або спорідненої науково-педагогічної 

спеціальності: 

   

8.1.з науковим ступенем доктора наук та вченим 

званням 
+ + - 

8.2. з науковим ступенем та вченим званням + + - 

8.3. з науковим ступенем або вченим званням +  - 

9. Наявність на кафедрі доктора наук відповідної або 

спорідненої спеціальності 
+ + - 

10. Наявність трудових договорів (контрактів) з 

усіма науково-педагогічними працівниками та/або 

наказів про прийняття їх на роботу 

+ + - 

Вимоги згідно наказу від 13.06.2012 № 689 

1. Якісні характеристики підготовки фахівців 
1. Умови забезпечення державної гарантії якості 

вищої освіти 
   

1.1. Виконання навчального плану за показниками: 

перелік навчальних дисциплін, години, форми 

контролю, % 
100 100 - 

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного 

складу за останні 5 років, % 
100 100 - 

1.3. Чисельність науково – педагогічних 

(педагогічних) працівників, що обслуговують 

спеціальність і працюють у навчальному закладі за 

основним місцем роботи, які займаються , 

вдосконаленням навчально методичного 

забезпечення, науковими дослідженнями, 

підготовкою підручників та навчальних посібників, 

% 

100 100 - 

2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки 

фахівців), не менше % 
   

2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та 

соціально – економічної підготовки: 
   

2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10 

2.1.2.. Якісно виконані контрольні завдання  

(оцінки на «5» і «4»), % 
50 93,75 +43,75 

2.2. Рівень знань студентів з природно – наукової 

(фундаментальної) підготовки: 
   

2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 Навчальним планом не 

передбачено 2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання  50 



(оцінки на «5» і «4»), % 

2.3 Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) 

підготовки: 
   

2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10 

2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання  

(оцінки на «5» і «4»), % 
50 87,5 +37,5 

3. Організація наукової роботи    

3.1. Наявність у структурі навчального закладу 

наукових підрозділів 
+ + - 

3.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова 

робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в 

наукових конференціях, конкурсах, виставках, 

профільних олімпіадах тощо) 

+ + - 

1.Технологічні вимоги 
щодо матеріально-технічного забезпечення  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Забезпеченість приміщеннями для проведення 

навчальних занять та контрольних заходів (кв.метрів 

на одну особу для фактичного контингенту 

студентів та заявленого обсягу з урахуванням 

навчання за змінами) 

2,4 

 

6,65/4,59  

 

+4,25/+2,19 

2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 

одночасного використання в навчальних аудиторіях 

(мінімальний відсоток кількості аудиторій) 
30 45,3 +15,3 

3. Наявність соціально-побутової інфраструктури:    

3.1. бібліотеки, у тому числі читального залу + + - 

3.2. пунктів харчування + + - 

3.3. актового чи концертного залу + + - 

3.4. спортивного залу + + - 

3.5. стадіону та/або спортивних майданчиків + + - 

3.6. Медичного пункту + + - 

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 

гуртожитком (мінімальний відсоток потреби) 
70 100 +30 

5. Забезпеченість комп’ютерними робочими 

місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, 

устаткуванням, необхідним для виконання 

навчальних планів 

+ + - 

2. Технологічні вимоги 
щодо навчально-методичного забезпечення  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Наявність опису освітньої програми + + - 

2. Наявність навчального плану та пояснювальної 

записки до нього 
+ + - 

3. Наявність робочої програми з кожної навчальної 

дисципліни навчального плану 
+ + - 

4. Наявність комплексу навчально-методичного 

забезпечення з кожної навчальної дисципліни 

навчального плану 
+ + - 

5. Наявність програми практичної підготовки, 

робочих програм практик 
+ + - 

6. Забезпеченість студентів навчальними 

матеріалами з кожної навчальної дисципліни 

навчального плану 
+ + - 

7. Наявність методичних матеріалів для проведення 

атестації здобувачів 
+ + - 



3. Технологічні вимоги 
щодо інформаційного забезпечення  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та 

закордонними фаховими періодичними виданнями 

відповідного або спорідненого профілю, в тому 

числі в електронному вигляді 

не менш як 

п’ять 

найменувань 
13 8 

2. Наявність доступу до баз даних періодичних 

наукових видань англійською мовою відповідного 

або спорідненого профілю (допускається спільне 

користування базами кількома закладами освіти) 

 

+ + - 

3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на 

якому розміщена основна інформація про його 

діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про 

акредитацію, освітня/освітньо-наукова/видавнича/ 

атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні 

та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік 

навчальних дисциплін, правила прийому, контактна 

інформація) 

+ + - 

4. Наявність електронного ресурсу закладу освіти, 

який містить навчально-методичні матеріали з 

навчальних дисциплін навчального плану, в тому 

числі в системі дистанційного навчання 

(мінімальний відсоток навчальних дисциплін) 

60 100 +40 

 

 



Підстави щодо акредитації освітньої програми 

 

1. ДВНЗ «ПДТУ» має необхідну нормативно-правову документацію, 

щодо започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою  

2. Освітньо-професійна програма «Переклад (англійська та німецька 

мови)» за спеціальністю 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» галузі знань 03 

Гуманітарні науки за другим (магістерським) освітньо-кваліфікаційним 

рівнем відповідає акредитаційним вимогам щодо освітніх програм такого 

рівня і забезпечує якість освіти.  

3. Кадровий склад викладачів, який здійснює фахову підготовку 

студентів із спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» галузі знань 03 

Гуманітарні науки за другим (магістерським) рівнем відповідає умовам, що 

затверджені Постановою Кабінету міністрів України від 10 травня 2018 р. 

№ 347.  

4. Стан навчально-методичного, матеріально-технічного, 

інформаційного забезпечення навчального процесу, соціальна 

інфраструктура, фінансово-майнові гарантії, результати освітньої діяльності 

та якість підготовки фахівців відповідають встановленим вимогам до 

заявленого рівня акредитації.  

5. Проведений аналіз якості та успішності виконання комплексних 

контрольних робіт, звітів з практики, результатів сесії, результатів державної 

атестації свідчить про високу якість підготовки фахівців зі спеціальності 035 

«Філологія», спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська» галузі знань 03 Гуманітарні науки за другим 

(магістерським) рівнем та відповідність вказаних показників державним 

стандартам якості освіти. 

 





14. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації 

ректора ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»  



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



14. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації членів проектної групи 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


