
висновки

експертної комісії Міністерства освіти і науки України 

щодо акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Переклад 

(російська та польська мрви)» зі спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 

035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша -  

російська», за другим (магістерським) рівнем у Державному вищому 

навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет»

Експертна комісія, що призначена наказом Міністерства освіти і науки 

України від 06.12.2018 р. № 2481-л «Про проведення акредитаційної 

експертизи», у складі:

голови комісії -  Павленко Ірини Яківни, завідувача кафедри слов’янської 

філології Запорізького національного університету, доктора філологічних наук, 

професора;

члена комісії -  Глущенка Володимира Андрійовича, завідувача кафедри 

германської та слов’янської філології ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», доктора філологічних наук, професора 

провела у термін з 12 грудня по 14 грудня 2018 р. (включно) безпосередньо у 

Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний 

університет» (далі -  ДВНЗ «ПДТУ») експертне оцінювання відповідності 

освітньої діяльності цього вищого навчального закладу державним вимогам 

щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Переклад 

(російська та польська мови)» зі спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 

035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша -  

російська» галузі знань 03 Гуманітарні науки за другим (магістерським) рівнем.

Експертизу проведено згідно із Законом України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів 

спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах,



затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 року 

№ 978 (зі змінами та доповненнями), Постановою Кабінету Міністрів України 

від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти» та постановою 347 від 10 травня 2018 р. 

«Про внесення змін до прстанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 

2015 р. № 1187».

У процесі експертизи комісія:

-  розглянула звіт про акредитаційний самоаналіз діяльності ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет» з підготовки здобувачів 

вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Переклад (російська та 

польська мови)» зі спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.034 

«Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша -  російська» за 

другим (магістерським) освітньо-кваліфікаційним рівнем у галузі знань 03 

«Гуманітарні науки»;

-  перевірила достовірність наданих установчих документів до 

матеріалів акредитаційної справи та матеріали освітньої діяльності: освітньо- 

професійну програму, навчальні плани та пояснювальну записку до них, засоби 

діагностики здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня «магістр» 

заявленої спеціальності та навчально-методичний комплекс дисциплін;

-  проаналізувала зміст освітньо-професійної програми «Переклад 

(російська та польська мови)», організацію освітнього процесу, форми і методи 

контролю навчання студентів, якісний склад керівного та науково- 

педагогічного складу ДВНЗ «ПДТУ» та випускової кафедри української мови 

та слов’янської філології, а також дані інформаційно-методичного та 

матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;

-  здійснила вибірковий контроль ректорських контрольних робіт, 

проведений у передакредитаційний період, та провела комплексні контрольні 

роботи зі студентами, які навчаються за освітньо-професійною програмою, що 

акредитується, з метою оцінки рівня та якості надання освітніх послуг.



з

Акредитація первинна.

За підсумками експертного оцінювання безпосередньо на місці комісія 

констатує:

Розділ 1. Загальна характеристика Приазовського державного технічного 

університету та освітньо-професійної програми «Переклад (російська та 

польська мови)» спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.034 

«Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша -  російська» 

за другим (магістерським) освітньо-кваліфікаційним рівнем

Акредитація освітньо-професійної програми «Переклад (російська та 

польська мови)» за другим (магістерським) рівнем у ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет» здійснювалась на підставі заяви в.о. ректора 

Волошина В. С.

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний 

технічний університет» (далі ДВНЗ «ПДТУ») створено постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 листопада 1993 року № 956 на базі Маріупольського 

металургійного інституту, який було створено у листопаді 1930 року, і який 

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

спеціальностей.

Приазовський державний технічний університет є одним із провідних 

центрів південного сходу України з підготовки фахівців для різних галузей 

національного господарства.

ДВНЗ «ПДТУ» має достатню матеріально технічну базу та високий 

рівень комп’ютеризації навчального процесу. Високий науковий потенціал 

дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців для національного 

господарства України, а також науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації, як 

для своєї держави, так і країн близького і далекого зарубіжжя

Місце знаходження Приазовського державного технічного університету:



87500, Донецька область, 

м. Маріуполь, вул. Університетська, 7. 

тел. (0629) 333416 332108 

факс (0629)529908 529924 

e-mail: vvww.pstu.edH.

На сьогодні університет, разом із підпорядкованими технікумом та 

коледжами (різних форм навчання), має понад 6400 студентів. Навчальний 

процес забезпечують висококваліфіковані викладачі. Під час навчання студенти 

освоюють сучасні комп'ютерні технології, оволодівають іноземними мовами 

(на окремих спеціальностях -  двома), вивчають низку курсів з економіки, 

охорони навколишнього середовища, вітчизняної й зарубіжної історії та 

культури.

Інтенсифікація гуманітаризації освіти обумовлює наявність у технічному 

закладі вищої освіти не лише технічних спеціальностей, а й спрямування зусиль 

на підготовку висококультурних, інтелігентних фахівців гуманітарного 

профілю, що формують національну еліту нашого суспільства.

Підготовці таких спеціалістів значною мірою сприяло впровадження у 

навчальний процес «Комплексної системи підвищення якості підготовки 

фахівців», передового досвіду кращих закладів вищої освіти, українських і 

зарубіжних, нових форм і методів навчання. Навчальні плани і програми 

відповідають отриманим ліцензіям і державним стандартам освіти.

З метою поліпшення якості підготовки фахівців, інтеграції ДВНЗ 

«ПДТУ» у загальноєвропейський освітньо-науковий простір у межах 

Болонського процесу, в університеті створено систему менеджменту якості 

(згідно міжнародних стандартів ISO -  9001, ISO -  14001), центр управління 

трудовими ресурсами, впроваджено модульно-рейтингову міжнародну систему 

(ECTS), автоматизовану комп’ютерну систему з контролю якості навчального 

процесу.



Окремо доцільно відзначити створення і подальший розвиток сучасної 

комп’ютерної бази, яка є органічною складовою навчального процесу, значно 

підвищивши його рівень і матеріально технічну базу університету загалом. У 

ДВНЗ «ПДТУ» функціонує сучасний центр комп’ютерних технологій. Досить 

потужним є видавничий центр університету, оснащений сучасним 

поліграфічним обладнанням. Університет має одну з найбільших у регіоні 

бібліотек.

Високій якості підготовки фахівців сприяє наукова робота 

ДВНЗ «ПДТУ», яка проводиться в межах науково-дослідного комплексу, що 

включає проблемну, галузеву і десять міжкафедральних науково-дослідних 

лабораторій, а також науково-дослідні групи на кафедрах. Наявні центр 

науково-технічної творчості молоді, відділи нових матеріалів і технологій, 

інтелектуальної власності, інноваційної діяльності.

Стабільною динамікою характеризуються міжнародні зв’язки 

ДВНЗ «ПДТУ», пов’язані з навчально-виховним процесом та інтеграцією 

університету до системи міжнародної освіти. Упродовж останніх ЗО років 

проводиться підготовка фахівців для країн Європи, Азії, Африки і Латинської 

Америки. Іноземні громадяни проходять навчання на факультеті інженерної та 

мовної підготовки, а також на підготовчому відділенні ДВНЗ «ПДТУ». 

Налагоджено зв'язки із 16 закладами вищої освіти Польщі, Німеччини, 

Угорщини, Греції, Італії, США, Великої Британії, Китаю, Австралії, Єгипту, 

Туреччини.

ДВНЗ «ПДТУ» на сьогодні має розвинену інфраструктуру. Щороку 

поліпшуються умови праці викладачів, співробітників, студентів і аспірантів. 

Постійно приділяється увага оздоровленню працівників і студентів -  працюють 

медичний пункт, профілакторій на 120 місць, спортивно-оздоровчий табір 

«Олімп» у с. Юр’ївка на узбережжі Азовського моря, гуртожитки, студентська 

їдальня. Приділяється велика увага розвитку спорту. У спортивному комплексі 

нараховується понад 17 спортивних секцій і гуртків, які об’єднують близько



1000 студентів і співробітників. Студенти виступають у командах вищої ліги з 

водного поло, футболу, волейболу, посідають перші місця у традиційних 

легкоатлетичних естафетах у Маріуполі, призові місця в обласних і 

національних змаганнях.

Пакет установчих та^нормативних документів містить:

-  свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ДВНЗ «ПДТУ» 

Серія А01 № 035596 від 25.1 1.1993 р.;

-  відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України (ЄДРПОУ) від 14.06.2017 р. № 12747770043001704;

-  відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний 

університет» (ідентифікаційний код: 02070812), наказ МОН від 29.01.2018 р. №

-  Статут Державного вищого навчального закладу «ПДТУ» (нова 

редакція), затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України № 678 

від 04.05.2017 р.;

-  сертифікат про акредитацію ДВНЗ «ПДТУ» 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 до 1 липня 2019 року.

-  документи, що підтверджують майнові права;

-  результати статистичного звіту про фінансові результати.

Наявні й чинні на дату перевірки оригінали документів, у тому числі 

сертифікатів та ліцензій.

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

яких працюють 50 докторів наук, професорів (15,5 % від штатного розпису) та 

181 кандидатів наук, доцентів (56,8 % від штатного розпису).

Реалізація освітньої діяльності забезпечується наявними та потенційними 

можливостями кадрової та матеріально-технічної бази ДВНЗ «ПДТУ».

90-л;



Приазовський державний технічний університет готує фахівців за 

освітніми рівнями із 48 спеціальностей, зокрема за першим освітнім рівнем 

«бакалавр» -  26 спеціальностей, за другим (магістерським) освітнім рівнем -  

22 спеціальності та 9 спеціальностей -  за третім освітнім рівнем.

В університеті діют^ аспірантура, докторантура, три спеціалізовані вчені 

ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Станом на 01.10.2017 року контингент студентів Приазовського 

державного технічного університету становить 4493 особи, у тому числі 2810 

осіб -  за денною формою навчання, 1683 особи -  за заочною формою навчання. 

Випускники ДВНЗ «ПДТУ» працевлаштовуються на підприємства України на 

97-98 %. Диплом університету визнається за кордоном.

Університет має 16 навчально-наукових корпусів, загальна площа 

навчальних приміщень 66619,4 м2; бібліотеку, загальною площею 2041,3 м2, з 

читальними залами і книжковим фондом 550122 примірників; 47 комп’ютерних 

класів та центр комп’ютерних технологій, об’єднаних у загальну 

університетську мережу з виходом в Інтернет; навчально-спортивний комплекс 

зі спортивними залами, стадіон зі штучним покриттям, загальною площею 

4941,6 м ; 2 студентські гуртожитки загальною площею 10111,4 м ; студентську 

їдальню, студентське кафе «Орбіта», 5 буфетів; санаторій-профілакторій, 

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

Для дозвілля і самореалізації студентської молоді працюють культурно- 

просвітницький центр, студентський клуб «Меотида», музичний театр-студія, 

театр моди «Магія», туристичний клуб «Скіфи», колективи художньої 

самодіяльності. Життя університету висвітлюється на сторінках засобів масової 

інформації міста.

За успіхи і досягнення в освітній та науковій діяльності ДВНЗ «ПДТУ» 

нагороджено Почесною грамотою Верховної Ради України, відзначено 

Міністерством науки і освіти України, він є лауреатом рейтингу «100 кращих 

підприємств України», нагороджено орденом «За розвиток науки і освіти»,



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

Слави», нагородою «Софія Київська». У 2008 році ДВНЗ «ПДТУ» удостоєно 

почесного звання «Лідер національної освіти», університет підтверджує це 

звання вже в третій раз. Підтверджено повноваження на міжнародні 

сертифікати ISO -  9001 t^ISO  -  14001. Університет удостоєно вищих нагород 

на виставках «Освіта та кар’єра -  2011» та «Освіта та кар’єра -  2012» вищої 

нагороди -  «Гран-прі», Золотої медалі в номінації «Інноваційний розвиток 

освіти та сучасні педагогічні технології» та Дипломів у номінації 

«Комплексний підхід в освітній діяльності вищої школи».

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» здійснює 

підготовку фахівців спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.034 

«Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша -  російська» за 

освітньо-професійною програмою «Переклад (російська та польська мови)». 

Ліцензійний обсяг за спеціальністю становить 55 осіб.

Підготовка студентів спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 

035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша -  

російська» за освітньо-професійною програмою «Переклад (російська та 

польська мови)» за другим (магістерським) освітнім рівнем здійснюється на 

кафедрі української мови та слов’янської філології. Завідувач кафедри -  

к.філол.н., доцент Голі-Оглу Тамара Войцехівна.

Висновок. Експертна комісія констатує: усі копії документів в 

акредитаційній справі відповідають оригіналам і вимогам чинного 

законодавства до них та забезпечують правові засади діяльності 

навчального закладу, а також свідчать про можливість акредитації 

освітньо-професійної програми «Переклад (російська та польська мови)» зі 

спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.034 «Слов’янські мови та



літератури (переклад включно), перша -  російська» за другим 

(магістерським) рівнем.

Експертною комісією перевірено порядок формування контингенту 

здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Переклад 

(російська та польська мови)» другого (магістерського) рівня. У ДВНЗ «ПДТУ» 

розроблено ряд нормативних документів закладу вищої освіти, які 

регламентують порядок проведення профорієнтаційної роботи співробітниками 

університету, зокрема, затверджено положення та план заходів 

профорієнтаційної роботи на 2018 рік. Контингент здобувачів вищої освіти 

формується з числа громадян України, що мають базову вищу освіту, вищу 

освіту за іншим освітнім рівнем, а також із числа іноземців й осіб без 

громадянства, які проживають на території України на законних підставах, 

мають відповідний освітній рівень та виявили бажання здобути вищу освіту, а 

також із числа випускників університету, які здобули вищу освіту за першим 

освітнім рівнем «бакалавр», як за спеціальністю 035 «Філологія», так і за 

іншими спеціальностями.

Професійна орієнтація зі спеціальності втілена у комплексі науково 

обґрунтованої системи форм і методів, засобів впливу на особистість, з метою 

професійного самовизначення, що ґрунтується на особистісних якостях і 

здібностях, необхідних для професійної діяльності у сфері перекладознавства.

Науково-педагогічні працівники випускової кафедри української мови та 

слов’янської філології приділяють особливу увагу профорієнтаційній роботі та 

здійснюють її відповідно до чинних у ДВНЗ «ПДТУ» процедур професійної 

орієнтації, а саме: участь у проведенні Днів відкритих дверей; розповсюдження 

рекламно-інформаційних матеріалів; популяризації освітньо-професійної 

програми у соціальних мережах Facebook та Instagram, де розміщується

Розділ 2. Формування контингенту студентів



інформація про Приазовський державний технічний університет та кафедру 

української мови та слов’янської філології; організація проведення олімпіад із 

профільних дисциплін, студентських конференцій (різні за масштабами та 

напрямами); залучення студентів до загальноуніверситетських заходів.

Організацію прийоі\|у до ДВНЗ «ПДТУ» здійснює приймальна комісія. 

Відповідно до статті 38 Закону України «Про вищу освіту». Приймальна 

комісія у своїй роботі керується Положенням про приймальну комісію 

Приазовського державного технічного університету.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та 

відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання 

до закладів вищої освіти України, затверджених наказом МОНУ від 15 жовтня 

2015 року № 1085, правил прийому до ДВНЗ «ПДТУ», статуту ДВНЗ «ПДТУ» 

та положення про Приймальну комісію ДВНЗ «ПДТУ».

Особа може вступити до університету для здобуття вищої освіти за 

другим (магістерським) рівнем за освітньо-професійною програмою «Переклад 

(російська та польська мови)» на основі наявності в неї першого освітнього 

рівня (бакалавра), за умов успішного складання фахового екзамену і вступного 

екзамену з іноземної мови, з урахуванням середнього балу документа про вищу 

освіту бакалавра. Результати випробувань оцінюються за 100-бальною шкалою, 

на підставі чого формується рейтинговий список вступників.

Згідно з показниками формування контингенту студентів спеціальності 

035 «Філологія», спеціалізації 035.034 «Слов’янські мови та літератури 

(переклад включно), перша -  російська» до ДВНЗ «ПДТУ» на навчання на 

другому (магістерському) освітньо-кваліфікаційному рівні у 2018 р.,

незважаючи на складну воєнно-політичну ситуацію, було прийнято 10 осіб.

За даними ЄДЕБО контингент студентів спеціальності 035 «Філологія», 

спеціалізації 035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), 

перша -  російська» за освітньою програмою «Переклад (російська та польська 

мови)» на другому магістерському освітньо-кваліфікаційному рівні становить:



-  перший курс навчання -  9 осіб,

-  другий курс навчання -  10 осіб;

Надана інформація щодо контингенту студентів є достовірною та 

відповідає інформації Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Висновок. За результатами проведеної перевірки експертна комісія 

дійшла висновку: стан роботи щодо формування контингенту студентів у 

закладі вищої освіти здійснюється без порушень чинного законодавства, 

проводяться різні заходи профорієнтаційної спрямованості серед студентів 

бакалаврату та населення міста, зміст зазначеного виду роботи відповідає 

державним вимогам з акредитації освітньо-професійної програми 

«Переклад (російська та польська мови)» зі спеціальності 035 «Філологія», 

спеціалізації 035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), 

перша -  російська» за другим (магістерським) рівнем із ліцензійним 

обсягом спеціальності 55 осіб.

Експертна комісія перевірила достовірність та якість документів, що 

відображають зміст підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо- 

професійною програмою «Переклад (російська та польська мови)» другого 

(магістерського) рівня галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 

«Філологія», спеціалізації 035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад 

включно), перша -  російська».

Зміст підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 

програмою «Переклад (російська та польська мови)», що акредитується, 

розроблено проектною групою з числа науково-педагогічних працівників 

університету та випускової кафедри української мови та слов’янської філології 

у складі: керівника (гаранта освітньої програми) Голі-Оглу Тамари Войцехівни 

-  кандидата філологічних наук, доцента, завідувача кафедри української мови

Розділ 3. Зміст підготовки фахівців



та слов’янської філології ДВНЗ «ПДТУ» та членів проектної групи: Юган 

Наталі Леонідівни -  доктора філологічних наук, доцента, професора кафедри 

української мови та слов’янської філології ДВНЗ «ПДТУ»; Наумової Тетяни 

Михайлівни -  кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри 

української мови та слов’янської філології ДВНЗ «ПДТУ»; Пономарьової 

Людмили Володимирівни -  кандидата філологічних наук, доцента, доцента 

кафедри української мови та слов’янської філології ДВНЗ «ПДТУ». Інформація 

стосовно якісного складу проектної групи освітньо-професійної програми 

«Переклад (російська та польська мови)» другого (магістерського) освітньо- 

кваліфікаційного рівня наведена у таблиці 1 акредитаційної справи.

Освітньо-професійну програму «Переклад (російська та польська мови)» 

другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня за спеціальністю 035 

«Філологія» затверджено 17 травня 2017 р. протокол № 13 (освітню програму 

введено в дію з 01.09.2017 р. відповідно до наказу № 105-05 від 13 червня 

2017 р.) на підставі рішення Вченої ради Приазовського державного технічного 

університету.

На основі освітньо-професійної програми «Переклад (російська та 

польська мови)» розроблено навчальний план, який визначає перелік та обсяг 

навчальних дисциплін у кредитах ECTS, послідовність вивчення дисциплін, 

форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, 

форми поточного і підсумкового контролю.

Нормативний термін підготовки магістра за освітньо-професійною 

програмою «Переклад (російська та польська мови)» за спеціальністю 035 

«Філологія» на базі першого освітнього рівня (бакалавр) становить 1 рік 5 

місяців. Обсяг освітньо-професійної програми «Переклад (російська та 

польська мови)» здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем 

спеціальності 035 «Філологія» складає 90 кредитів ЄКТС.

Навчальний план для освітньо-професійної програми «Переклад 

(російська та польська мови)» за спеціальністю 035 «Філологія» в



установленому порядку пройшов обговорення та затвердження на Вченій раді 

університету (протокол № 15 від 29.06.2017 р.).

Навчальний план освітньо-професійної програми «Переклад (російська та 

польська мови)» спеціальності 035 «Філологія» супроводжується 

пояснювальною записко^), згідно з Ліцензійними умовами провадження 

освітньої діяльності закладів освіти (постанова КМУ № 1187 від ЗО грудня 

2015 р.). Пояснювальна записка до навчального плану підтверджує коректний 

професійно орієнтований вибір дисциплін теоретичної та практичної 

підготовки для отримання програмних результатів при підготовці здобувачів 

вищої освіти за представленою освітньою програмою.

Перевірка експертною комісією показала, що при складанні навчального 

плану витримано вимоги щодо співвідношення між циклами підготовки. У 

робочих навчальних планах та робочих навчальних програмах враховано 

рекомендації МОН України щодо співвідношення аудиторного навантаження 

та самостійної роботи студентів.

Робочі навчальні програми з усіх дисциплін мають перелік розділів, що 

вивчаються, з необхідними поясненнями, розподіл навчального часу за 

розділами курсу, перелік практичних занять, тематики комплексних завдань, 

перелік контрольних питань до заліку, екзаменаційні питання, перелік основної 

і додаткової літератури та шкалу оцінювання результатів ЄКТС.

Для забезпечення самостійної роботи студентів розроблено відповідне 

методичне забезпечення, усі матеріали розміщено на електронному ресурсі 

(http://umm.pstu.edu/), передбачається робота студентів у бібліотеці ДВНЗ 

«ПДТУ», комп’ютерних класах, де забезпечено доступ до мережі Інтернет. 

Випускники отримують ґрунтовну фахову підготовку, що сприяє адекватній 

адаптації до умов ринку праці. При складанні навчальних планів враховано 

принципи безперервності теоретичної та практичної підготовки студентів.

Організація практичної підготовки регламентується Положенням про 

проведення практики студентів закладів вищої освіти України. Забезпечення

http://umm.pstu.edu/


якості практичної підготовки студентів ґрунтується на Законі «Про вищу 

освіту», з урахуванням положень Концепції досконалості Європейського фонду 

управління якістю, вимог Міжнародного стандарту якості ISO серії 9000.

Практична підготовка фахівців освітнього рівня «магістр» за освітньо- 

професійною програмою? «Переклад (російська та польська мови)» за 

спеціальністю 035 «Філологія», спеціалізацією 035.034 «Слов’янські мови та 

літератури (переклад включно), перша -  російська» в Приазовському 

державному технічному університеті здійснюється в ГІП бюро перекладів 

«MULTI» і ПП бюро перекладів «Майстер», ТРК «Сигма» на базі оздоровчо- 

відпочинкового комплексу Health Resort & Medical SPA Panorama Morska у m . Ярославець (Польща), на кафедрах ДВНЗ «ПДТУ» тощо, згідно з договорами 

про проведення практики, укладених у встановленому порядку. Інформацію 

про бази практик подано у таблиці 14-в акредитаційної справи.

Методичне забезпечення практик відповідає вимогам «Методичних 

рекомендацій зі складання програм практики студентів вищих навчальних 

закладів України». Програма практики, яка складається на кафедрі української 

мови та слов’янської філології, є у наявності. Інформацію про види практичної 

підготовки студентів та методичне її забезпечення наведено в структурно- 

логічній схемі практики студентів.

Атестація здійснюється на підставі оцінювання рівня сформованості 

професійної компетентності (знань, умінь та навичок) осіб, які здобувають 

другий освітній рівень «магістр» за освітньо-професійною програмою 

«Переклад (російська та польська мови)» з використанням загальнодержавних 

методів комплексної діагностики: складання диференційного заліку з 

переддипломної практики.

Зазначені документи враховують потреби у фахівцях другого 

(магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Переклад (російська та 

польська мови)» у Донецькій області, на сході України та в державі у цілому.



Висновок: За результатами перевірки змісту підготовки фахівців за 

освітньо-професійною програмою «Переклад (російська та польська 

мови)» експертною комісією встановлено, що наявні необхідні плани, 

програми та навчально-методичне забезпечення; підготовка магістрів 

відповідає державним вимогам, зокрема, дисципліни викладаються з 

дотриманням принципу безперервності освіти та формують і розвивають 

фахові компетентності.

Розділ 4. Кадрове забезпечення освітньої діяльності

Експертна комісія перевірила відомості щодо кадрового забезпечення 

освітньо-професійної програми «Переклад (російська та польська мови)» за 

спеціальністю 035 «Філологія», спеціалізацією 035.034 «Слов’янські мови та 

літератури (переклад включно), перша -  російська» за другим (магістерським) 

рівнем.

Під час перевірки безпосередньо у закладі вищої освіти експертна комісія 

ознайомилась із книгою наказів з кадрових питань (особового складу) та 

основної діяльності, оригіналами трудових книжок, дипломами про вищу 

освіту, атестатами доцентів, професорів, дипломами кандидатів та докторів 

наук, індивідуальними планами роботи викладачів, документами, що 

засвідчують підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу, що 

забезпечує навчальний процес.

На підставі проведеної перевірки комісія зробила висновок про 

достовірність наведених даних у звіті самоаналізу.

Склад науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет» з підготовки фахівців за освітньо- 

професійною програмою «Переклад (російська та польська мови)» за 

спеціальністю 035 «Філологія», спеціалізацією 035.034 «Слов’янські мови та



літератури (переклад включно), перша -  російська» за другим (магістерським) 

рівнем укомплектовано згідно з чинними вимогами.

У підготовці магістрів за освітньо-професійною програмою «Переклад 

(російська та польська мови)» за спеціальністю 035 «Філологія», спеціалізацією 

035.034 «Слов’янські м^ви та літератури (переклад включно), перша -  

російська» за другим (магістерським) рівнем в ДВНЗ «ПДТУ» беруть удасть 11 

викладачі з 4 кафедр університету. Серед них: 2 доктори наук, професори, 

8 кандидатів наук, доцентів, 1 кандидат наук, старший викладач. Усі викладачі 

працюють у штаті ДВНЗ «ПДТУ».

Базова освіта викладачів, які здійснюють навчальний процес з підготовки 

фахівців за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 035 «Філологія», 

спеціалізація 035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), 

перша -  російська» повною мірою відповідає профілю дисциплін, які вони 

викладають, а також підтверджується проходженням підвищення кваліфікації 

відповідно до плану. Загальносистемне підвищення кваліфікації викладачів 

кафедр відбувається згідно з планом-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».

Інформацію стосовно якісного складу кафедри української мови та 

слов’янської філології наведено в таблиці 4 акредитаційної справи, а 

інформацію про завідувача кафедри -  у таблиці 5.

Рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного 

персоналу ДВНЗ «ПДТУ» визначається не менш ніж за чотирма показниками 

п. 5 приміток додатку 12 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти (додаток Г акредитаційної справи).

Розрахунок фактичних показників кадрового забезпечення відповідно до 

нормативних вимог згідно з постановою від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про



затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» свідчить:

-  усі лекційні години з усіх дисциплін навчального плану викладаються

фахівцями, що мають науковий ступінь та/або вчене звання. Отже, рівень 

забезпеченості кадрами з цієї позиції становить 100 %, що перевищує норматив 

на 50 %; $

-  кількість годин, що викладаються науково-педагогічними 

працівниками, які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання 

професора (Поповський А.М., Любчук О. К.) становить 48 годин, що становить 

23 % від загальної кількості лекційних годин, що на 3 % перевищує норматив;

-  частка лекційних годин, що викладаються працівниками, які є 

визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом, становить 100 % (див. 

додаток Г);

-  кількість лекційних годин, що викладаються фахівцями, які працюють 

у ДВНЗ «ПДТУ» за основним місцем роботи становить 210 годин, що 

становить 100% від загальної кількості лекційних годин.

Відомості про якісний склад групи викладачів, що забезпечують 

виконання навчального плану, спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 

035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша -  

російська» представлена у таблиці 3 і додатку Г акредитаційної справи.

Відповідно до Постанови КМУ від 10.05.2018р. №о 347 «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187», 

було сформовано групу забезпечення підготовки фахівців за другим 

(магістерським) рівнем зі спеціальності 035 «Філологія»

До групи увійшло 9 викладачів. З них: 1 доктор філологічних наук, 

професор, 1 доктор філологічних наук, доцент, 6 кандидатів наук, доцентів та 

1 старший викладач, який здійснює лише практичну підготовку студентів і не 

залучений до викладання лекційного матеріалу.

Розрахунок фактичних показників групи забезпечення відповідно до 

Постанови № 347 від 10.05.2018 о. відповідає таким вимогам:



-  частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання, становить 

88,9 %, що перевищує норматив на 28,9 %;

-  частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання 

професора становить 22,2 %, що перевищує норматив на 2,2 %;

-  кількість членів-групи забезпечення є достатньою, оскільки обсяг 

здобувачів вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» усіх рівнів, курсів та 

форм навчання становить 252 особи, на одного члена групи забезпечення 

припадає 28 осіб при нормативі ЗО.

Інформацію про якісний склад групи забезпечення підготовки фахівців за 

другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 035 «Філологія» подано в 

таблиці 2 і додатку В акредитаційної справи.

Випусковою кафедрою для студентів, які навчаються за освітньо- 

професійною програмою «Переклад (російська та польська мови)» зі 

спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.034 «Слов’янські мови та 

літератури (переклад включно), перша -  російська» за другим (магістерським) 

рівнем є кафедра української мови та слов’янської філології, яку очолює 

к. філол. н., доцент Голі-Оглу Тамара Войцехівна, спеціаліст у галузі зіставного 

мовознавства та лінгвоперекладознавста, автор близько 100 публікацій, зокрема 

2 навчальних посібників з грифом ДВНЗ «ПДТУ». Тамара Войцехівна -  

учасник багатьох міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій, 

має багатий досвід викладацької діяльності та адміністративної роботи на 

посадах заступника декана факультету з навчальної роботи (2003-2015 рр.) і 

завідувача кафедри української мови та слов’янської філології ДВНЗ «ПДТУ» 

(з 2015 р.).

Штат випускової кафедри української мови та слов’янської філології 

налічує 9 викладачів, які працюють за основним місцем роботи (у тому числі 

1 доктор філологічних наук, професор; 4 кандидатів філологічних наук, 

доцентів; 1 кандидат педагогічних наук, доцент; 1 кандидат філологічних наук, 

ст. викладач і 2 ст. викладачі) та 2 робітники навчально-допоміжного



персоналу (1 завідувач методичного кабінету та 1 ст. лаборант). При 

комплектуванні науково-педагогічного складу випускової кафедри дотримано 

принципів наявності альтернативних кандидатур, гласності, демократичності та 

чинного законодавства. Підбір і прийом на роботу науково-педагогічних 

працівників здійснювався^шляхом проведення конкурсного відбору.

Частка викладачів кафедри, які мають науково-педагогічну спеціальність 

(кваліфікацію) відповідно до тематики дисциплін, що ними викладаються, 

становить 100 %.

Загалом частка викладачів кафедри української мови та слов’янської 

філології, яка має наукові ступені та вчені звання, становить 77,8 %.

Середній вік викладацького складу кафедри становить 51 рік. На 

випусковій кафедрі української мови та слов’янської філології працюють 

викладачі з великим досвідом педагогічної, виробничої та наукової роботи, що 

дозволяє здійснювати якісну підготовку фахівців. Вісім викладачів кафедри 

мають стаж педагогічної роботи понад 20 років.

Кваліфікація викладачів відповідає посадам, які вони обіймають, а також 

вимогам навчально-методичної, організаційної та виховної роботи. Про 

відповідність педагогічного персоналу кафедри посадам, на яких вони 

працюють, свідчать основні фахові видання та публікації за останні 5 років. 

Аналіз тематики публікацій науково-педагогічного складу кафедри дозволяє 

зробити висновок про їх актуальність, а результати оприлюднення доповідей на 

наукових конференціях підтверджують актуальність наукових досліджень 

кафедри у цілому; результати наукових досліджень впроваджуються в 

навчальний процес і озвучуються у теоретичних та практичних дисциплінах.

Викладачі та співробітники кафедри української мови та слов’янської 

філології беруть участь у різних міжнародних конференціях, публікують 

наукові статті, тези, є авторами одноосібних монографій та співавторами 

колективних монографій. Інформація щодо наукової діяльності викладачів 

кафедри, подана у додатку Г акредитаційної справи, є достовірною.



На кафедрі створено умови для розвитку міжнародного співробітництва. 

Форми співробітництва охоплюють такі напрямки, як навчання, науково- 

практичні семінари, консультації з методичного забезпечення, а також 

культурний обмін, придбання наукової, методичної, навчальної і художньої 

літератури, упровадження навчально-просвітницьких програм у межах 

гуманітаризації освіти.

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

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

відправлено на семестрове навчання за рахунок польської сторони 12 студентів 

спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.034 -  «Слов’янські мови та 

літератури (переклад включно), перша -  російська».

У січні 2017 р. було укладено угоду про партнерство між 

HealthResort&Medical SPA Panorama Morska (м. Ярославець, Польща) і ДВНЗ 

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

університету (договір №3-3/2007 від 09.12.2016)

У квітні 2017 року в межах угоди про співпрацю між ДВНЗ «ПДТУ» та 

Поморською академією у Слупську, Польша (договір № 13-3/2014). кандидат 

філологічних наук Бороденко Л.М. проходила стажування у зазначеній академії 

та отримала сертифікат.

У результаті розвитку міжнародної діяльності кафедра отримала 

можливість доступу до інноваційних методик навчання і зарубіжного досвіду в 

різних наукових галузях. Розробка нових навчальних програм і курсів, видання 

навчальних посібників, впровадження нових інформаційних технологій у 

процес навчання сприяє підвищенню якості освітньої підготовки студентів.

Експертна комісія перевірила інформацію про науково-педагогічний 

персонал за трудовими книжками, документами про наявність базової вищої 

освіти, наукового ступеня, вченого звання. Встановлено, що усі необхідні 

накази про зарахування на посаду зафіксовано в трудових книжках, контракти



оформлено відповідно до чинного законодавства, є необхідні документи про 

вищу освіту, науковий ступінь, учене звання.

Експертами було перевірено наявність плану підвищення кваліфікації 

викладачів за останні п’ять років і встановлено, що перепідготовка кадрів 

кафедри української мови та слов’янської філології здійснюється згідно з 

«Положенням про підвищення кваліфікації викладачів» і відповідає 

нормативним вимогам. Результати стажування та перепідготовки викладачів 

підтверджено сертифікатами та/або посвідченнями про підвищення 

кваліфікації.

Отримані під час підвищення кваліфікації знання використовуються в 

освітньому процесі, а саме при проведенні лекційних, практичних і 

семінарських занять, організації самостійної роботи студентів та практик, а 

також для розробки навчально-методичного забезпечення освітніх програм та 

дисциплін.

Висновок: Експертна комісія констатує, що кадрове забезпечення 

підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Переклад 

(російська та польська мови)» зі спеціальності 035 «Філологія», 

спеціалізації 035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), 

перша -  російська» за другим (магістерським) рівнем відповідає вимогам 

Міністерства освіти і науки України щодо підготовки фахівців зазначеного 

рівня вищої освіти.

Розділ 5. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Експертна комісія перевірила документи, що засвідчують право власності 

та право користування основними матеріально-технічними засобами ДВНЗ 

«ПДТУ», а також санітарно-технічний паспорт наявних приміщень, і дійшла 

висновку, що вони відповідають вимогам до надання освітніх послуг у вищому 

навчальному закладі.



Приазовський державний технічний університет має 16 навчальних 

корпусів, 2 гуртожитки, навчальні лабораторії, навчально-спортивний корпус, 

профілакторій та спортивно-оздоровчий табір; загальна площа навчальних 

приміщень становить 67533,7 м2. Площа аудиторних приміщень становить 

46331,8 м (в тому чис$і за спеціальністю 035 «Філологія», спеціалізація 

035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша -  

російська» -  127 м-). До послуг студентів є 2 гуртожитки загальною площею 

10111,4 м2 (житлова площа, яка припадає на одного студента у гуртожитку, 

становить 9,5 м2). Забезпеченість студентів гуртожитком становить 100% від 

потреби.

Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять:

-  згідно з ліцензійним обсягом: 4,59 м ;

-  згідно з фактичною кількістю студентів: 6,65 м .

Лекційні аудиторії, що використовуються у навчальному процесі, 

оснащено сучасним мультимедійним обладнанням.

Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного 

використання в навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток кількості 

аудиторій): 45,3 %.

Підготовка фахівців за другим (магістерським) освітнім рівнем зі 

спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.034 «Слов’янські мови та 

літератури (переклад включно), перша -  російська» за освітньо-професійною 

програмою «Переклад (російська та польська мови)» здійснюється випусковою 

кафедрою української мови та слов’янської філології. Кафедра розташована на 

третьому поверсі п’ятого корпусу. За кафедрою закріплено 3 предметні 

аудиторії (загальною площею 95 м ), приміщення для розташування кафедри 

(загальною площею 20 м ), методичний кабінет (площею 12 м).

Загальна площа приміщень кафедри становить 127 м2. З урахуванням 

того, що студенти спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.034 

«Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша -  російська»



обслуговуються чотирма кафедрами і багатьма підрозділами університету, на 

одного студента денної форми навчання припадає 6,65 м2 аудиторного фонду, 

що відповідає вимогам до навчальних закладів IV рівня акредитації.

У розпорядженні викладачів та студентів, що навчаються на 

спеціальності 035 «Філолргія», спеціалізація 035.034 «Слов’янські мови та 

літератури (переклад включно), перша -  російська» на кафедрі української 

мови та слов’янської філології є 8 комп’ютерів IBM Intel Celeron D з 

периферією та 1 ASUS AMD, 2 мультифункціональні пристрої HP LaserJet 

Ml 132, Samsung SX3200, принтер HP LaserJet 1005 та ін., які активно 

використовуються у навчальному процесі.

Важливе місце у практичній підготовці фахівців другого (магістерського) 

освітньо-кваліфікаційного рівня посідає інформаційно-комп’ютерний центр 

(ІКЦ) ПДТУ, який на сьогодні 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.

У таблиці 8 акредитаційної справи подано достовірну інформацію щодо 

характеристик лабораторій та спеціалізованих аудиторій.

Комісією перевірені наявність та робочий стан обладнання, устаткування 

та програмні продукти спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які 

забезпечують виконання навчального плану підготовки фахівців за освітньо- 

професійною програмою -  «Переклад (російська та польська мови)» зі 

спеціальності 035 «Філологія» за другим (магістерським) рівнем.



Експертна комісія констатує, що з розрахунку площі, яка припадає на 

1 ПЕОМ, що знаходяться в спеціалізованих комп’ютерних лабораторіях у 

робочому стані, даний параметр відповідає встановленим нормам (не менше 

6м2 на 1 ПЕОМ), на 100 є 13,54 робочих комп’ютерних місць.

Науково-педагогічний персонал кафедр, деканату та факультетів 

забезпечено окремими викладацькими кабінетами з відповідним технічним та 

офісним обладнанням. Умови роботи у викладацьких аудиторіях відповідають 

необхідним санітарним нормам.

Комплектація обладнання комп’ютерних класів здійснюється відповідно 

до нормативних документів Міністерства освіти і науки України, що 

регламентують склад, кількість та основні технічні характеристики відповідних 

засобів навчання.

ДВНЗ «ПДТУ» має власний сучасний спортивний комплекс загальною 

площею 4941,60 м2, корт загальною площею 800 м2, футбольний майданчик із 

синтетичним покриттям площею 160 м , що дозволяє займатися спортом цілий 

рік, спортивно-оздоровчий табір на 180 місць у м. Юр’ївка на узбережжі 

Азовського моря.

Результати перевірки комісії свідчать, що матеріально-технічна база 

університету відповідає встановленим вимогам і є достатньою для якісного 

забезпечення навчально-виховного процесу, наукової роботи та соціально- 

побутових потреб науково-педагогічного складу і студентів.

Стан матеріально-технічного забезпечення навчального процесу 

відповідає вимогам наказів Міністра освіти і науки України й відповідних 

директив та інструкцій. Санітарно-технічний стан будівель, приміщень та 

споруд, а також їх експлуатація відповідають вимогам нормативних 

документів. Розроблена й реалізується система контролю за дотриманням 

вимог техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії і протипожежної 

безпеки, що підтверджується відповідними документами.



Висновок: Експертна комісія констатує, що матеріально-технічна 

база навчального процесу в ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет» дозволяє дотримуватись державних вимог до якості освіти і 

забезпечувати підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою 

«Переклад (російська та^польська мови)» із спеціальності 035 «Філологія», 

спеціалізації 035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), 

перша -  російська» за другим (магістерським) рівнем відповідно до 

державних вимог щодо акредитації освітніх послуг у сфері вищої освіти.

В організації навчального процесу ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет» орієнтується на новітні технології навчання, 

комп’ютеризацію навчального процесу та на реалізацію власних програм 

безперервної підготовки (професійної, економічної, комп’ютерної тощо), які 

відображено в навчальних планах університету.

У межах університету видаються методичні розробки, які 

використовуються для забезпечення навчального процесу, виконання курсових 

робіт, проведення практичних і семінарських занять, в індивідуальній та 

самостійній роботі студентів. Для організації самостійної роботи розроблено 

контрольні завдання, методичні рекомендації та вказівки. Контроль 

здійснюється за допомогою розроблених контрольних завдань та тестування.

З кожної дисципліни навчального плану розроблено навчально-методичні 

комплекси, а також наявні електронні версії навчального матеріалу 

(http://umm.pstu.edu/). Усі дисципліни навчального плану забезпечено 

навчальними програмами, планами семінарських і практичних занять, 

завданнями для самостійної роботи студентів, критеріями оцінювання знань 

студентів. Кожна дисципліна, з якої передбачено складання екзамену, має

Розділ 6. Організаційне, навчально-методичне та інформаційне 

забезпечення навчально-виховного процесу

http://umm.pstu.edu/


комплект контрольних робіт, профільні дисципліни забезпечено прикладними 

комп’ютерними програмами, серед яких: MS Word, Internet explorer, MS Excel, 

PowerPoint, Pragma, Google Translate та Dieter, тощо.

На факультеті працює навчально-методична комісія, яка входить до 

складу навчально-методичної комісії університету. Навчально-методична 

комісія контролює якість проведення усіх видів занять, на факультеті та 

кафедрі української мови та слов’янської філології практикується проведення 

відкритих занять з метою поширення досвіду і навчання викладачів для 

провадження освітньої діяльності. На кафедрі наявні: опис освітньої програми, 

навчальний план та пояснювальна записка до нього, робоча програма з кожної 

дисципліни навчального плану, комплекс навчально-методичного забезпечення 

з кожної дисципліни начального плану, робочі програми практик, методичні 

матеріали для проведення атестації здобувачів. Студентів повністю забезпечено 

навчальними матеріалами з кожної дисципліни (у тому числі -  в електронній 

формі), що відповідає нормі -  1 примірник на п’ять осіб ліцензованого 

контингенту студентів.

В університеті є електронні ресурси: http://umm.pstu.edu/,

http://lib.pstu.edu/, які містять навчально-методичні матеріали з усіх дисциплін 

навчального плану.

При проведенні атестації здобувані другого (магістерського) освітнього 

рівня із спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.034 «Слов’янські мови 

та літератури (переклад включно), перша -  російська» за освітньо-професійною 

програмою «Переклад (російська та польська мови)» здійснюють підготовку і 

публічний захист магістерської кваліфікаційної роботи.

Магістерська кваліфікаційна робота виконується відповідно до 

пріоритетних напрямів лінгвоперекладознавства у річищі наукових інтересів 

керівників та засвідчує рівень професійної підготовки здобувана. Магістерська 

робота є результатом самостійної індивідуальної науково-дослідної діяльності 

здобувана другого освітнього рівня, комплексним науковим дослідженням, яке

http://umm.pstu.edu/
http://lib.pstu.edu/


узагальнює вивчені ним дисципліни, що передбачено навчальними планами 

підготовки фахівців з галузі знань 03 Гуманітарні науки із спеціальності 

035 «Філологія», спеціалізації 035.034 «Слов’янські мови та літератури 

(переклад включно), перша -  російська» за освітньо-професійною програмою 

«Переклад (російська т^ польська мови)». Тематика магістерських робіт 

відповідає сучасному рівню філології, перекладознавства зокрема.

Магістерська робота виконується на основі поглибленого вивчення 

спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з обраної 

проблеми, а також результатів проведення власних досліджень обраного 

об’єкту з метою вирішення окреслених наукових та прикладних завдань у сфері 

майбутньої професійної діяльності. Захист магістерської роботи відбувається 

прилюдно на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).

За результатами захисту кваліфікаційної роботи магістра, Державна 

екзаменаційна комісія ухвалює рішення щодо можливості присвоєння 

кваліфікації магістра з філології, перекладача з двох слов’янських мов 

(російської та польської) і про видачу випускнику диплома державного зразка.

Експертна комісія перевірила рівень забезпечення навчального процесу 

підручниками, навчальними посібниками, фаховими періодичними виданнями 

циклу дисциплін соціально-гуманітарної, професійної та практичної підготовки 

фахівців за освітньо-професійною програмою «Переклад (російська та польська 

мови)» 035 «Філологія», спеціалізацією 035.034 «Слов’янські мови та 

літератури (переклад включно), перша -  російська» за другим (магістерським) 

рівнем, що містяться у власній бібліотеці університету.

Загальний фонд НТБ на 01.01.2018 р. становить 550122 примірника, у 

тому числі навчальної літератури -  220451 примірник, наукової літератури -  

291033 примірники. Кількість фахових періодичних видань складає 91340 

одиниць.

Бібліотечний фонд університету і кафедр повною мірою забезпечує 

потребу студентів у науково-методичній літературі, фахових і періодичних



виданнях. Бібліотека ДВНЗ «ПДТУ» завдяки впровадженню електронного 

каталогу та можливості роботи з електронними підручниками також підвищує 

ефективність роботи студентів з літературою.

Для організації навчального процесу підготовки фахівців за освітньо- 

професійною програмою .«Переклад (російська та польська мови)» за другим 

(магістерським) рівнем у бібліотеці наявна спеціальна література, підручники 

та навчальні посібники. У бібліотеці університету є електронні версії 

підручників та навчальних посібників, які рекомендовано для вивчення 

дисциплін навчального плану.

Забезпеченість студентів наукової, навчальною та методичною 

літературою у паперовому та електронному варіантах відповідає вимогам щодо 

ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти. Забезпеченість читальних 

залів фаховими періодичними виданнями для підготовки фахівців за освітньо- 

професійною програмою «Переклад (російська та польська мови)» зі 

спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.034 «Слов’янські мови та 

літератури (переклад включно), перша -  російська» за другим (магістерським) 

рівнем становить 20 найменувань (у тому числі -  в електронній формі), що 

відповідає нормі 1 примірник на п’ять осіб ліцензованого контингенту 

студентів. Для провадження освітньої діяльності в бібліотеці наявні вітчизняні 

та закордонні фахові періодичні видання (зокрема в електронному вигляді). 

Існує офіційний веб-сайт ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/, на якому розміщена 

основна інформація про його діяльність. В університеті наявний електронний 

ресурс: //umm.pstu.edu/, який містить усі навчально-методичні матеріали з 

дисциплін навчального плану та сайт дистанційного навчання університету

На кафедрі української мови та слов’янської філології проводилася 

робота з розробки електронних навчальних посібників та методичної 

літератури. Інформацію щодо забезпеченості студентів спеціальності 

035 «Філологія», спеціалізація 035.034 «Слов’янські мови та літератури

https://pstu.edu/


(переклад включно), перша -  російська» подано на сайті

http://umm.pstu.edU/handle/123456789/6.

Висновок: Експертна комісія констатує, що зміст і оформлення 

навчально-методичногс^ забезпечення підготовки фахівців за освітньо- 

професійною програмою «Переклад (російська та польська мови)» зі 

спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.034 «Слов’янські мови та 

літератури (переклад включно), перша -  російська» за другим 

(магістерським) рівнем відповідає акредитаційним вимогам і є достатніми 

для забезпечення державних гарантій якості освіти. Загальні та професійно 

орієнтовані дисципліни повністю забезпечені пакетами прикладних 

програм, які відповідають сучасним вимогам використання

інформаційних технологій у практичній роботі майбутніх фахівців. 

Експертна комісія вважає, що забезпеченість студентів ДВНЗ «ПДТУ» 

підручниками, навчальними посібниками, фаховими періодичними 

виданнями, а також можливістю доступу викладачів і студентів до мережі 

Інтернет відповідають вимогам акредитації послуг у сфері вищої освіти і 

надають можливість якісної підготовки перекладачів другого 

(магістерського) рівня у межах існуючого набору.

Розділ 7. Характеристика наукової діяльності викладачів та 

студентів випускової кафедри

Кафедра української мови та слов’янської філології ДВНЗ «ПДТУ» 

проводить активну науково-дослідну роботу. За останні роки під керівництвом 

к. філол. н., доцента Голі-Оглу Т.В. на кафедрі виконувалися такі НДР:

http://umm.pstu.edU/handle/123456789/6


зо

«Актуальні проблеми слов’янського зіставного мовознавства і 

літературознавства, теорії і практики перекладу», 2016 р. (номер державної 

реєстрації роботи: Oil 5и 004923);

«Український переклад: літературні та мовностилістичні пошуки», 2017. 

(номер державної реєстрації роботи: 0116U008746);

Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри української 

мови та слов’янської філології оприлюднено на міжнародних науково- 

теоретичних і науково-практичних конференціях, у статтях у наукових 

журналах і збірниках (кожен викладач щорічно готує 2-3 наукові публікації за 

проблематикою дисциплін, що викладаються). Усього за звітний період 

викладачі кафедри опублікували 95 статей, з них: 1 3 - у  науково-метричних 

виданнях; 4 1 - у  фахових збірках України; 3 3 - у  зарубіжних виданнях.

Результати дисертаційних досліджень та науково-дослідних робіт 

постійно впроваджуються у навчальний процес.

На кафедрі постійно діють науковий та методичний семінари, на яких 

обговорюються актуальні питання навчальних дисциплін та виховної роботи зі 

студентською молоддю, нові методики теорії і практики перекладу, засоби 

активізації та підвищення ефективності навчального процесу.

Викладачі кафедри активно працюють над залученням студентів до 

науково-дослідної роботи; протягом останніх п’яти років було підготовлено 

більше 100 доповідей студентів спеціальності на науково-практичних 

конференціях різного рівня, а також більше 10 статей студентів у наукових 

виданнях різного рангу (зокрема фахових і наукометричних).

Студенти спеціальності щорічно беруть участь у заключних етапах 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт і Всеукраїнської 

студентської олімпіади.

Інформація щодо характеристики наукової діяльності викладачів та 

студентів випускової кафедри перекладу, представлена у додатках А-Г 

акредитаційної справи, є достовірне



Висновок: Експертна комісія констатує, що наукова робота 

проводиться у річищі сучасної філології, студенти активно залучаються до 

наукової роботи, тематика досліджень є актуальною та відповідає 

проблематиці дисциплін, які читають викладачі; організація і результати 

наукової роботи випус^ової кафедри української мови та слов’янської 

філології сприяють забезпеченню якісної підготовки фахівців за освітньо- 

професійною програмою «Переклад (російська та польська мови)» за 

спеціальністю 035 «Філологія», спеціалізацією 035.034 «Слов’янські мови 

та літератури (переклад включно), перша -  російська» за другим 

(магістерським) рівнем в ДВНЗ «ПДТУ» і повністю відповідають 

державним вимогам акредитації освітніх послуг у сфері вищої освіти в 

межах чинного ліцензованого обсягу.

Розділ 8. Якість підготовки і використання випускників освітнього 

рівня «магістр» за освітньо-професійною програмою «Переклад (російська 

та польська мови)» за спеціальністю 035 «Філологія», спеціалізацією 

035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша -

російська»

Рівень підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 

«Переклад (російська та польська мови)» за спеціальністю 035 «Філологія», 

спеціалізацією 035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), 

перша -  російська» за другим (магістерським) рівнем оцінено на підставі 

виконання студентами комплексних контрольних робіт (ККР), результатів 

екзаменаційної сесії, що передувала акредитації, захисту звітів з 

переддипломної практики та державної атестації.

Виконання комплексних контрольних робіт вимагало від студентів 

системних знань з дисциплін різних циклів. Пакети ККР складено відповідно до 

типових вимог щодо складу, змісту та порядку їх розробки. До кожного пакета 

Голова експертної комісії ' f  / і  ■' '  д. філол. н., професор І. Я. Павленко



ККР розроблено критерії їх оцінювання з урахуванням специфіки навчальної 

дисципліни. ККР охоплюють весь програмний матеріал навчальної дисципліни; 

мають ЗО варіантів комплексних завдань; мають структуру рівнозначної 

складності, а трудомісткість відповідає відведеному часу контролю (90 

хвилин); використовуються знайомі студентам терміни, назви, позначення.

Результати виконання комплексних кваліфікаційних контрольних робіт 

показують, що студенти спроможні актуалізувати знання, одержані при 

вивченні дисциплін соціально-гуманітарної; фундаментальної, природничо- 

наукової та загальноекономічної; професійної та практичної підготовки. 

Абсолютна успішність у цілому за результатами виконання ККР становить:

-  з дисципліни «Порівняльна стилістика російської та української 

мов» 100% (якість 70%);

-  з дисципліни «Психолінгвістичні аспекти перекладу» 100 % (якість 

70%);

-  з дисципліни «Синхронний переклад» 100 % (якість 70%). 

Розбіжність оцінювання експертами якості проведення комплексних

контрольних робіт є незначною:

-  з дисципліни «Порівняльна стилістика російської та української 

мов» (-0,1);

-  з дисципліни «Психолінгвістичні аспекти перекладу» (-0,2);

-  з дисципліни «Синхронний переклад» (-0,2).

Загальний аналіз результатів контролю під час останньої екзаменаційної 

сесії показав достатній рівень теоретичної та практичної підготовки студентів. 

Результати складання екзаменів:

- з дисципліни «Порівняльна стилістика російської та української мов» 

100% (якість 90%);

- з дисципліни «Психолінгвістичні аспекти перекладу» 100 % (якість 

80%);



- з дисципліни «Синхронний переклад» 100 % (якість 90%).

Результати захисту звітів з переддипломної практики студентів за 

освітньо-професійною програмою за циклом: абсолютна успішність становить 

100 %, якісна успішність -  90 %.

Відповідно до навчального плану магістра за освітньо-професійною 

програмою «Переклад (російська та польська мови)» зі спеціальності 

035 «Філологія», спеціалізації 035.034 «Слов’янські мови та літератури 

(переклад включно), перша -  російська» студенти проходять переддипломну 

практику в третьому семестрі упродовж дев’яти тижнів. Головним завданням 

практики є отримання навичок та практичне закріплення теоретичних знань

Перевірка звітів з переддипломної практики студентів виявила, що вони 

виконані відповідно до методичних рекомендацій та відповідають вимогам 

щодо звітів з переддипломної практики за другим (магістерським) рівнем. 

Отримана під час практики інформація може бути використана для підготовки 

магістерських робіт та в майбутній професійній діяльності. Розбіжність між 

оцінками звітів закладом освіти та оцінками експертної комісії відсутня.

Проведений аналіз тематики магістерських робіт підготовки здобувачів 

вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Переклад (російська та 

польська мови)» зі спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.034 

«Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша -  російська» 

показав, що всі теми пов'язані з актуальними на сьогодні проблемами та 

завданнями лінгвоперекладознавства.

Керівництво та викладачі провідних кафедр ДВНЗ «ПДТУ» з метою 

сприяння реалізації права студентів і випускників на працю та забезпечення 

випускників першим робочим місцем постійно проводять аналіз попиту і 

пропозицій на ринку праці фахівців, підготовку яких він здійснює. Вони 

налагоджують, встановлюють та підтримують контакти з потенційними 

роботодавцями з метою подальшого працевлаштування студентів і випускників 

університету.



Зміст профорієнтаційної діяльності:

-  здійснення моніторингу ринку праці, організація презентацій 

підприємств і приватних фірм;

-  підтримання зв’язків з центрами зайнятості й аналогічними 

структурами в інших закладах вищої освіті;

-  участь у конференціях, виступи з доповідями щодо практичної 

підготовки та працевлаштування;

-  організація та проведення заходів, що сприяють працевлаштуванню 

випускників, зокрема щорічних «Ярмарків вакансій», на які запрошуються 

представники підприємств-роботодавців та студенти і випускники;

-  організація співбесід студентів і випускників з роботодавцями;

-  налагодження зворотного зв’язку з випускниками;

-  проведення аналізу стану працевлаштування випускників та їхнього 

кар’єрного зростання.

Науково-педагогічний склад кафедри української мови та слов’янської 

філології упродовж усього часу її існування плідно співпрацює з ПрАТ «МК 

«Азовсталь», ПрАТ «ММК ім. Ілліча», крюїнговими компаніями, бюро 

перекладів, засобами масової інформації (ТРК «Сигма», МТВ Маріуполь) та 

іншими підприємствами м. Маріуполя.

Магістри з філології, перекладачі з двох слов’янських мов (російської та 

польської) працюють у державних та недержавних установах, зокрема у ПрАТ 

«МК «Азовсталь», ПрАТ «ММК ім. Ілліча», у корпораціях, бюро перекладів, 

засобах масової інформації як в Україні, так і за кордоном. Загалом показники 

якості підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою 

«Переклад (російська та польська мови)» зі спеціальності 035 «Філологія», 

спеціалізації 035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), 

перша -  російська» за другим (магістерським) освітнім рівнем відповідають 

вимогам до акредитації.



Висновок: Показники якості підготовки та рівень знань засвідчують 

відповідність акредитаційним вимогам підготовки магістрів кафедрою 

української мови та слов’янської філології ДВНЗ «ПДТУ» за освітньо- 

професійною програмою «Переклад (російська та польська мови)» зі 

спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.034 «Слов’янські мови та 

літератури (переклад включно), перша -  російська».

Розділ 9. Опис системи внутрішнього забезпечення якості освітньої
діяльності

Система забезпечення якості освітньої діяльності ДВНЗ «ПДТУ» 
повністю ґрунтується на прийнятому у 2014 році Верховною Радою Законі 
України «Про вищу освіту» редакція від 28.09.2017 р.

Забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти другого 
освітнього рівня (магістр) спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.034 
«Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша -  російська» за 
освітньо-професійною програмою «Переклад (російська та польська мови)» 
передбачає здійснення таких процедур і заходів:

-  здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
-  щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти;
-  забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників;
-  забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, зокрема самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 
програмою;

-  забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом.

Основними вимогами до системи освіти та професійної підготовки є 
вимоги до науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчання



здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.034 «Слов’янські мови 
та літератури (переклад включно), перша -  російська» за освітньо- 
професійною програмою «Переклад (російська та польська мови)».

У викладанні навчальних дисциплін обов’язкової частини змісту 
навчання беруть участь доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, які 
мають стаж практичної, наукової та педагогічної роботи понад 10 років.

Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за 
його поданням оцінюється Національним агентством із забезпечення якості 
вищої освіти або акредитованими незалежними установами оцінювання та 
забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до 
системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Висновок: Експертна комісія констатує, що система забезпечення 
якості освітньої діяльності випускової кафедри перекладу сприяє 
забезпеченню якісної підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Переклад (російська та польська мови)» зі спеціальності 
035 «Філологія», спеціалізації 035.034 «Слов’янські мови та літератури 
(переклад включно), перша -  російська» за другим (магістерським) рівнем 
і повністю відповідає державним вимогам акредитації освітніх послуг у 
сфері вищої освіти в межах існуючого ліцензованого обсягу 55 осіб.

Розділ 10. Перелік зауважень (приписів) державних контролюючих

У висновках експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо 
акредитаційної експертизи підготовки магістрів спеціальності 8.02030304 
«Переклад» у Державному вищому навчальному закладі «Приазовський

органів та заходи з їх усунення

11. Перелік зауважень контролюючих органів, приписів



державний технічний університет» (с 02.03.2014 по 02.03.2014р) були 
висловлені такі 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 було здійснено наступні заходи.
Питання зміцнення матеріально-технічної бази для підготовки фахівців зі 

спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.034 «Слов’янські мови та 
літератури (переклад включно), перша -  російська» є пріоритетним для 
керівництва кафедри та факультету. Наразі кафедра має на балансі 8 
комп’ютерів IBM Intel Celeron D з периферією та 1 ASUS AMD, 2 
мультифункціональні пристрої HP LaserJet Ml 132, Samsung SX3200, принтер 
HP LaserJet 1005. 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:

МТ (Machine Translation) і CAT (Computer-assisted/aided translation), що 
спрямовані на вирішення перекладацьких завдань.



Програми PRAGMA, PROMT, Socrat, Google Translate та Dieter, які 
використовуються при викладанні фахових дисциплін, зокрема машинного 
перекладу. Вони включають комплекс словників, тезаурусів, систем перевірки 
орфографії і можливість доступу до різної інформації у мережах передачі 
даних.

$
З метою підвищення наукового потенціалу кафедри української мови та 

слов’янської філології 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 опублікували 95 статей, з них: 1 3 - у  науково-метричних виданнях; 41 
-  у фахових збірках України; 3 3 - у  зарубіжних виданнях.

На кафедрі виконується у повному обсязі графік підготовки кадрів вищої 
кваліфікації. Так, у 2015 році відбувся захист дисертації Бороденко Л.М. на 
здобуття ступеня кандидата філологічних наук, зі спеціальності 10.02.01 -  
українська мова.

Викладачі кафедри багато уваги приділяють оновленню навчальних 
курсів, а також розробці навчально-методичних посібників. Видано 6 
навчальних посібників із грифом ДВНЗ «ПДТУ»

Так за останні 5 років викладачами кафедри української мови та 
слов’янської філології було розроблено і надруковано 5 навчальних посібників, 
16 курсів лекцій, видано 3 монографії.

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 сьогодні всі дисципліни навчального плану студентів 
забезпечені методичними вказівками до самостійної роботи.

Отже, зауваження акредитаційної експертної комісії були враховані в 
освітній діяльності щодо підготовки магістрів зі спеціальності 035 «Філологія» 
спеціалізації 035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), 
перша -  російська», тому подальша акредитація підготовки магістрів за цією 
спеціальністю є цілком доцільною.



Висновок: Експертна комісія констатує, що зауваження, які були 
зазначені попередньою акредитаційною комісією, усунені.

Розділ 11. Підстави для акредитації

акредитації в Приазовському державному технічному університеті з підготовки 
фахівців за освітньо-професійною програмою «Переклад (російська та польська 
мови)» зі спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.034 «Слов’янські 
мови та літератури (переклад включно), перша -  російська» за другим 
(магістерським) рівнем. Наведені загальні відомості, а також відомості про 
кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне 
забезпечення університету дозволяють зробити висновок про те, що ДВНЗ 
«ПДТУ» здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Переклад (російська та польська мови)» зі спеціальності 035 «Філологія», 
спеціалізації 035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), 
перша -  російська» за другим (магістерським) рівнем відповідно до державних 
вимог (додаток А). Кадрове забезпечення навчальної підготовки студентів 
відповідає Державним нормам акредитації за другим (магістерським) рівнем. 
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення відповідає вимогам 
акредитації послуг у сфері вищої освіти і надає можливість якісної підготовки 
фахівців за освітньо-професійною програмою «Переклад (російська та польська 
мови)» зі спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.034 «Слов’янські 
мови та літератури (переклад включно), перша -  російська» за другим 
(магістерським) рівнем. Матеріально-технічна база ДВНЗ «ПДТУ» та кафедри 
перекладу дозволяє забезпечувати проведення освітнього процесу підготовки 
магістрів на достатньому рівні.

Отже, клопотання ДВНЗ «ПДТУ» щодо акредитації освітньо-професійної 
програми «Переклад (російська та польська мови)» зі спеціальності 035 
«Філологія», спеціалізації 035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад 
включно), перша -  російська» за другим (магістерським) рівнем підготовки з 
ліцензованим обсягом 55 осіб вважаємо обґрунтованим.

До Міністерства освіти і науки України подано заяву про проведення



Розділ 12. Загальні висновки і пропозиції

На підставі аналізу поданих матеріалів і результатів акредитаційної 

експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Переклад 

(російська та польська м©ви)» зі спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 

035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша -  

російська» за другим (магістерським) освітньо-кваліфікаційним рівнем комісія 

надає рекомендації щодо поліпшення навчального процесу, які не впливають на 

остаточне позитивне рішення, а саме:

-  активізувати роботу науково-педагогічного персоналу кафедри 

української мови та слов’янської філології щодо наукових публікацій (зокрема 

з актуальних питань перекладознавства) у періодичних виданнях, які включені 

до наукометричних баз, зокрема Scopus та/або Web of Science, рекомендованих 

МОН України;

-  забезпечити підвищення ефективності наукової роботи студентів, 

зокрема шляхом підготовки публікацій за результатами магістерських 

досліджень, а також посилення участі у Всеукраїнських фахових конкурсах та 

олімпіадах.

-  розглянути можливості участі науково-педагогічного персоналу 

кафедри української мови та слов’янської філології у міжнародних наукових 

проектах, а також у програмах студентської та викладацької академічної 

мобільності із зарубіжними університетами.

Результати аналізу відповідності показників забезпеченості ДВНЗ 

«ПДТУ» акредитаційним умовам надання освітніх послуг щодо забезпечення 

підготовки фахівців відповідного освітнього рівня наведено в таблицях 

додатку А.



Висновок: На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і 

результатів акредитаційної експертизи комісія робить висновок про 

можливість акредитації освітньо-професійної програми «Переклад 

(російська та польська мови)» із спеціальності 035 «Філологія», 

спеціалізації 035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад 

включно), перша -  російська» за другим (магістерським) рівнем 

підготовки з ліцензованим обсягом 55 осіб.

Голова експертної комісії

завідувач кафедри слов’янської філології 
Запорізького національного університету, 
доктор філологічних наук, професор

Експерт

завідувач кафедри германської та 
слов’янської філології,
ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 
доктор філологічних наук, професор

14 грудня 2018 р

В. А. Глущенко

З експертними висновками ознайомлений, один примірник отримав

В. М. Євченко



Порівняльна таблиця дотримання ліцензійних умов підготовки фахівців 
освітньо-професійної програми «Переклад (російська та польська мови)» зі 
спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.034 «Слов’янські мови та 

літератури (переклад включно), перша -  російська» за другим
. (магістерським) рівнем

Вимоги згідно з наказом від 10.05.2018 р. № 347

Назва показника (нормативу)

Зазначення показника (нормативу) за 
другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти
Норматив Фактично Відхилення

1 2 3 4
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 ЗО 
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 88,9 +28,9

6.2. які мають науковий ступінь доктора наук 
та/або вчене звання професора, % 20 22,2 +2,2

7. Кількість здобувачів вищої освіти всіх рівнів, 
курсів та форм навчання з відповідної 
спеціальності на одного з членів групи 
забезпечення

не більше 
ЗО 28 -2

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 з наказом від 30.12.2015 р. № 1187

Назва показника (нормативу)

Зазначення показника (нормативу) за 
другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти
Норматив Фактично Відхилення

1 2 3 4
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

2,4 6,65 +4,25



фактичного контингенту студентів та 
заявленого обсягу з урахуванням навчання за 
змінами)
2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням 
для одночасного використання в навчальних 
аудиторіях (мінімальний відсоток кількості 
аудиторій)

ЗО 45,3 +15,3

3. Наявність срдіально-побутової 
інфраструктури:
3.1. бібліотеки, у тому числі читального залу -і- + -
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

+ + -

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

найменува
нь

20 +15

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

Вимоги згідно з наказом від 13.06.2012 № 689

Назва показника (нормативу)
Зазначення показника (нормативу) за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти
Норматив Фактично Відхилення

1 2 7 3 4
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 соціально- гуманітарної 
підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 + 10
2.1.2.. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки на «5» і «4»), % 50 70 +20

2.2. Рівень знань студентів фундаментальної, 
природничо- наукової та загальноекономічної 
підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 + 10
2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки на «5» і «4»), % _ // 50 70 +20



2.3 Рівень знань студентів з професійної та 
практичної підготовки:
2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 Не передбачено, згідно з 

навчальним планом2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки на «5» і «4»), % 50
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)

+ + -

Голова експертної комісії

завідувач кафедри слов’янської філології 
Запорізького національного університету, 
доктор філологічних наук, професор

Експерт

І. Я. Павленко

завідувач кафедри германської та 
слов’янської філології,
ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 
доктор філологічних наук, професор

12 грудня 2018 р

В. А. Глущенко

З експертними висновками ознайомлений, один примірник отримав



РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
здобувачами вищої освіти за другим (магістерським) рівнем за освітньо-професійною 
програмою «Переклад (російська та польська мови)» спеціальності 035 «Філологія», 

спеціалізація 035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша -  російська»
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Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
1 П о р ів н я л ь н а  с т и л іс ти к а  

р о с ій с ь к о ї т а  у к р а їн с ь к о ї 
м ов

035
Ф іл о л о гія

Р У П -17-М 10 10 100 2 20 5 50 3 зо -
-

100 70

90-94 74-80 60-73
-

2 С и н х р о н н и й  п е р е к л а д 035
Ф іл о л о гія

Р У П -1 7-М 10 10 100 3 з о 4 40 3 з о -
-

100 70

91-98 74 60-67 -

РАЗОМ 20 20 100 5 25 9 45 6 з о - - 100 70
Д исципліни соціально-гуманітарної підготовки

1 П с и х о л ін гв іс ти ч н і 
а с п е к т и  п е р ек л ад у

035
Ф ілологія

Р У П -1 7-М
10 10 100

1 10 6 60 3 з о -

-

100 70
90-98 82-86 60 -

та слов я

Голова експертної комісії 
Експерт
Т. в. о. рек^^д^ З Т Т ^ Д'І^азовськии державний технічний університет» 
Завідувач оі мови

І. Я. Павленко 
В. А. Глущенко 
В. М. Євченко

Т. В. Голі-Оглу



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
здобувачами вищої освіти за другим (магістерським) рівнем за освітньо-професійною 
програмою «Переклад (російська та польська мови)» спеціальності 035 «Філологія», 

спеціалізації 035.034 «Слов’янські мови та літерату ри (переклад включно), перша -  російська»
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Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

1
П о р ів н я л ь н а  с т и л іс т и к а  

р о с ій с ь к о ї  т а  

у к р а їн с ь к о ї  м о в

Р У П - 1 7 -М 10 10 10 20 20 60 50 20 ЗО - - 4 3,9 -0,1

2 С и н х р о н н и й  п е р е к л а д Р У П -1 7 -М 10 10 10 4 0 зо 4 0 4 0 20 зо - - 4 ,2 4 -0 ,2

Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки

1
П с и х о л ін г в іс т и ч н і  
а с п е к т и  п е р е к л а д у

Р У П -1 7 -М
10 10 10 20 10 50 60 зо зо - - 4 3,8 -0 ,2

РАЗОМ ЗО ЗО з о 2 6 ,7 2 0 50 50 2 3 ,3 ЗО - - 4 3 ,9 -0,1

Голова експертної комісії 

Експерт 

Т. в. о. рект 

Завідувач к 

та слов’янс

овськии державним технічний університет» 

ї мови

І. Я. Павленко 

В. А. Глущенко 

В. М. Євченко

Т. В. Голі-Оглу



ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

е р т н о ї КОМІСІЇ 

І. Я. Павленко

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
здобувачами вищої освіти за другим (магістерським) рівнем за освітньо-професійною 
програмою «Переклад (російська та польська мови)» спеціальності 035 «Філологія», 

спеціалізації 035.034 «Слов’янські мови га літератури (переклад включно), перша -  російська» 
у період проведення акредитаційної експертизи з 12.12.2018 до 14.12.2018

№

з/п

Д и с ц и п л ін а Г р у п а Д а та , час, ау д и то р ія П р ізв и щ е  в и к л ад ач а П р ізви щ е
ек сп ер та

Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

1 П о р ів н я л ь н а  с т и л іс т и к а  р о с ій сь к о ї т а  
у к р а їн с ь к о ї м ов

Р У П -1 7 -М 12.12 .2018 , 12 , ауд . 5 .318 Н а у м о в а  Т. М. В. А . Г л у щ ен к о

2 С и н х р о н н и й  п е р е к л а д Р У П -1 7 -М 13.12 .2018 , 1210, ау д . 5 .318 Б о р о д е н к о  Л .М . В. А . Г л у щ ен к о

Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки

1 П с и х о л ін гв іс т и ч н і а с п е к т и  п ер ек лад у Р У П -1 7 -М 12.12 .2018 , 12 , ау д . 5 .318 П ів е н ь  Н. М. В. А . Г л у щ ен ко

Експерт 

Т. в. о. ректо; 

Завідувач к; 

та слов’янсь

В. А. Глущенко

вськии державний технічний університет» 

мови

В. М. Євченко

Т. В. Голі-Оглу


