
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Приватне акціонерне товариство "Вищий 
навчальний заклад "Міжрегіональна Академія 
управління персоналом"

Освітня програма 46519 Англійська мова і література (друга мова – 
німецька)

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 035 Філологія

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 249

Повна назва ЗВО Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад 
"Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Ідентифікаційний код ЗВО 00127522

ПІБ керівника ЗВО Щокін Ростислав Георгійович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.maup.com.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/249

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 46519

Назва ОП Англійська мова і література (друга мова – німецька)

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 035 Філологія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра іноземної філології та перекладу

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедра суспільних дисциплін та соціальної роботи

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Фрометівська вул, 2 

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська, Англійська, німецька

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 91940

ПІБ гаранта ОП Бахов Іван Степанович

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри іноземної філології та перекладу

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

iapm@iapm.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-458-78-55

Додатковий телефон гаранта ОП +38(066)-516-62-92
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 6 міс.

очна денна 1 р. 6 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
ОП, яка зараз акредитується під назвою "Філологія" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти була задумана у 
2018 році після вивчення ринку праці та потреб роботодавців, а також попиту з боку студентів, які пройшли 
навчання за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 035 "Філологія" в Академії та вступників з метою 
продовження навчання та підготовки висококваліфікованих фахівців. До розробки ОП були долучені 
адміністративний склад Академії та НПП за фахом, з яких і була сформована група забезпечення. На етапі розробки 
ОП Філологія долучалися роботодавці за фахом: представники спеціалізованих закладів середньої освіти (із 
поглибленим вивченням іноземних мов), бюро (центрів) перекладу та ін.
У 24.01.2018 р. ОП була затверджена Вченою радою Академії, ліцензія на провадження освітньої діяльності була 
отримана 19.04.2018 р. протокол №91 (наказ МОН України №481-л від 19.04.2018 р.), інформація про неї внесена до 
Правил прийому Академії. Набір на дану ОП був здійснений вперше у 2018 році. У 2019 р. програма переглядалася і 
затверджувалась Вченою радою Академії (протокол №8 від 28.08.2019 р.) у зв’язку із введенням в дію наказом 
Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 р. № 871 Стандарту вищої освіти України за другим 
(магістерським) рівнем, галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія: 
http://maup.com.ua/assets/files/filolog/akredetacia/osvitnya-profesijna-programa_filologiya_2019.pdf. У 2019 році 
відбулася первинна акредитація ОП. Рішенням НАЗЯВО (протокол №2 (19) від 28.01.2020 р. (реєстраційний № 
справи А19-0303-372, 25.11.2019) ОП була акредитована умовно (відкладено). У 2020 році ОП переглядалася 
(проект: https://drive.google.com/file/d/1owxm9XdigPCWgScfeKf1WZ-OVaep9-E1/view) і затверджувалася Вченими 
радами Навчально-наукового інституту міжнародних відносин і соціальних наук (протокол №5 від 26.05.2020 р.)  і 
Академії (протокол №5 від 17.06.2020р.) із урахуванням зауважень і пропозицій експертної групи, галузевої 
експертної ради, рекомендаціями роботодавців, пропозицій, отриманих від внутрішніх стейкхолдерів (НПП 
кафедри іноземної філології та перекладу). Під час перегляду ОП за рекомендаціями НАЗЯВО було змінено назву 
ОП з «Філологія» на «Англійська мова і література  (друга мова – німецька)»; запроваджено спеціалізацію 035.041 
«Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська»; змінено кваліфікацію з «магістр 
філології, перекладач з/на англійської та другої іноземної мов, викладач» на «магістр філології, перекладач»; 
змінено назву практики з «педагогічна та переддипломна практика» на «перекладацька практика» та 
«переддипломна практика». До навчального плану стосовно обов’язкових ОК (введено нові ОК2; ОК6) стосовно 
вибіркових ОК (включено нові ВК12; ВК14),  з обов’язкових до вибіркових було перенесено ВК15; ВК17; ВК19;  з 
вибіркових до обов’язкових було включено ОК9; скориговано назви ОК1; ОК3; ОК8; ВК19; ВК21); внесені відповідні 
корективи у профіль ОП і формулювання мети; розширено блоки: викладання та оцінювання. Освітні програми 
Академії, зокрема, ОП «Англійська мова і література  (друга мова – німецька)», діють за навчальним планом, який 
колегіально оцінюється та корегується гарантом програми з урахуванням позицій здобувачів, роботодавців, 
викладачів, партнерських інституцій. 
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 7 2 5 0 0

2 курс 2019 - 2020 5 0 5 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 34391 Переклад. Англійська мова (друга мова – французька)
34591 Філологія
46484 Переклад. Англійська мова (друга мова – німецька)
46489 Переклад. Французька мова (друга мова – англійська)
10711 філологія

другий (магістерський) рівень 27368 Філологія
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46519 Англійська мова і література (друга мова – німецька)

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 25295 16642

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

17677 9630

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

7619 7012

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП Філологія_2019.pdf rgSFzWjcpoe97Fat8AlhRmYFmK5hQMlOeAed/yb4XT8=

Освітня програма Скан_ОП..Англ.мова і 
література.pdf

uK152i+XKvNYw6QEPXrDA04zpUqeZASsm5ItfDg1iJI=

Навчальний план за ОП НП_Філологія_магістр_1.6 
денна.pdf

xNjqEC71Tb8Y+VoHoiU2pqSDf3DmFF/HG8s2ONWvgF
U=

Навчальний план за ОП НП_Філологія_магістр_1.6 
заочне.pdf

I1vC1/VqBm2EYrhXRHx0V9Nf7Jv2xNY0SL7c0m739Go
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 1.pdf JoKpSpMwi1IGng86IcrgOXeiCwo33LpJOtmyUN8g7vw=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 2.pdf V4WuJhUpUc+d4u/AnY3L8IXbPlBNuB7hyKHn8kSoafo
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 4.pdf JoKpSpMwi1IGng86IcrgOXeiCwo33LpJOtmyUN8g7vw=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 3.pdf Oap47aDGyMg4yLDdOlGzw7VSuygP+mRpS2SOcPlaIX
M=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Метою ОП «Англійська мова і література (друга мова – німецька» за спеціалізацією 035.041 «Германські мови та 
літератури (переклад включно), перша - англійська» є формування практичних знань, умінь, навичок ефективної 
освітньої та професійної діяльності. Акцент: на забезпеченні підготовки філологів у сфері ін. мов (за 
спеціалізацією), прикладних аспектах усного та письмового перекладу, розвитку проф. здібностей при перекладі 
наукової, сусп.-політ., екон. літератури, нормативно-техн. документації, матеріалів конференцій, семінарів; вміння 
самонавчатись, розвивати аналітичне мислення; працювати в міжн. контексті, брати участь у впровадженні міжн. 
проектів, здатність працювати автономно. ОП базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням 
сьогоднішнього стану філологічної науки, орієнтує на актуальну спеціалізацію, у рамках якої можлива подальша 
професійна та наукова кар’єра: перекладач, редактор друкованих та електронних ЗМІ (додатково за вибором 
здобувача – викладач іноземної мови та літератури, дисциплін перекладацького спрямування у ЗВО). Викладання 
нормативної ОК4, вибіркових ВК12 та ВК17 формує додаткові педагогічні компетентності та розширяє діапазон 
застосування та реалізації фахових компетентностей. Серед НПП є практики зі здійснення усного, послідовного, 
письмового перекладу, в т.ч., які мають досвід супроводження та перекладу офіційних, міжнародних зустрічей, 
конференцій (д.ф.н. доцент Михайленко В.В.; д.п.н., професор Бахов І.С., к.ф.н., доцент Войтко Т.С., к.ф.н. Мальцева 
Л.В., к.ф.н. Чужа Т.В.). 
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Сприяння всебічному розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства; збагачення 
інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України; забезпечення умов для оволодіння системою знань; 
задоволення потреб суспільства і держави у вихованні та розвитку обдарованих, талановитих і здібних громадян; 
підвищення освітнього рівня населення; забезпечення підприємств, установ, організацій кваліфікованими 
фахівцями; розробка і впровадження на госпрозрахунковій основі обґрунтованих рекомендацій щодо ефективного 
управління людськими ресурсами та бізнесом; підготовка кадрового потенціалу управління і підприємництва 
відповідає п.2.1 Статуту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
(https://drive.google.com/file/d/1UOq8NyRCtkPTo4wazOLHy4lq50WphtQ_/view). Місією Академії є «Разом до вершин 
професійної досконалості й життєвого успіху кожного заради процвітання України» шляхом підготовки визнаних в 
Україні та за її межами фахівців-професіоналів нового покоління. Стратегія розвитку Академії розміщена на 
офіційному сайті (http://maup.com.ua/assets/files/publ-adm/strategiya-rozvitku-maup.pdf) та передбачає 
забезпечення високої якості освіти, здобуття нових компетентностей та їх передача студентам; динамічний розвиток 
досліджень та інновацій тощо.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

В основу побудови ОП покладено студентоцентризм, дотримання якого забезпечується: процедурою та спектром 
дисциплін вільного вибору http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/imvsn/kafedra-inozemnih-mov/disciplini-
vilnogo-viboru-studenta-specialnosti-filologiya.html, що дає змогу розглянути переклад у специфіці різних філол. та 
переклад. дисциплін; можливістю обрання бази практики та укладення індивідуальної програми її проходження; 
обранням напряму НДР. Центром контролю якості освіти було проведено опитування здобувачів даної ОП (січень 
2020), результати розміщені: https://drive.google.com/file/d/1-Fcq6FUeZoc1jWmePdY9YMk5LhR3mRle/view. 
Результати опитування обговорювалося на засіданні кафедри (протокол № 6 від 26.01.20: 
http://maup.com.ua/assets/files/filolog/akredetacia/protokol-6.pdf) і внесені зміни у зміст ОК, розширено спектр баз 
практики, обговорено умови академічної мобільності з врахуванням карантинних обмежень. Здобувачі можуть 
впливати на зміст ОП через: участь у роботі ВР Академії, інституту (у складі науково-методичних та методичних 
рад), здійсненні моніторингу якості нормат. документів (ОП, РНП, метод забезпечення); участь у роботі студради; 
академічних груп, ініціативних груп. Вивчення і аналіз пропозицій здобувачів здійснюється шляхом проведення 
відкритих форумів, дискусійних клубів з адміністрацією Академії, інституту за участю роботодавців.

- роботодавці

Конкретизація змісту ПРН є наслідком співпраці з роботодавцями Підгайна О., Глушко Т., Алексейченко О. під час 
обговорення змісту ОП (протокол №6 від 26.01.20: http://maup.com.ua/assets/files/filolog/akredetacia/protokol-6.pdf). 
Консультації щодо змісту практики надавали Підгайна О., Глушко Т. Роботодавці були залучені до проведення 
практичних занять з ОК3, ОК5, ВК13, ВК22. Враховано також рекомендацію роботодавця Алексейченка О. щодо 
вивчення в ВК20 нормативних актів. Наповненість курсів – результат співпраці роботодавців з методкомісією 
кафедри іноземної філології та перекладу. Започатковано проведення майстер-класів, ділових ігор, науково-
практичних конференцій і семінарів провідними спеціалістами організацій-партнерів. В Академії і інституті 
функціонують Ради роботодавців. Крім обговорення при зустрічах і на засіданнях Ради, думка роботодавців 
фіксується через опитування.

- академічна спільнота

Академічна спільнота складається з НПП, навчально-допоміжного та адміністративно-управлінського персоналу. Її 
цілями є забезпечення реалізації ОП на принципах академічної доброчесності, прозорості, неупередженості та 
достовірності інформації; сприяння покращенню побутових умов здобувачів та матеріально-технічного 
забезпечення освітнього процесу; вплив на організацію освітнього процесу та його складових з метою покращення 
якості освітньої діяльності і якості викладання навчальних дисциплін, практичної підготовки, наукової роботи. Це 
регламентується низкою нормативних документів Академії: Положення про внутрішню систему забезпечення 
якості вищої освіти (https://drive.google.com/file/d/1DruyxVfCjsaYVqIxlQR8SmPjJXPax1hO/view), Кодекс академічної 
доброчесності педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників та здобувачів освіти 
https://drive.google.com/file/d/1r74_4CHxDx1bpAvw8X4AvaqLSGWbyaYd/view, Положення про розроблення та 
реалізацію освітніх програм (https://drive.google.com/file/d/1H_jC86jF6ef5UwCVkhpnzyP_qxhrvvTI/view) тощо. 
Інтереси академічної спільноти як стейкхолдера у формулюванні цілей та ПРН враховані через вплив академічної 
спільноти на якість ОП через моніторинг відповідності ОП нормативним документам і надання пропозицій щодо 
поліпшення якості підготовки фахівців та впровадження сучасних інформаційних технологій в сфері вищої освіти.

- інші стейкхолдери

Магістри філології можуть працювати як незалежні фрілансери, у друкованих та електронних засобах масової 
інформації, PR-технологіях і надавати перекладацькі послуги усім зацікавленим особам.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці
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Цілі та ПРН відображають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці наступним чином: напрями розвитку ОП 
і спеціальності спрямовані на зближення з пріоритетами і потребами сучасного ринку праці, у рамках яких можлива 
подальша професійна та наукова кар’єра: на третьому осв.-наук.рівні; керівником бюро перекладів, керівником 
відділу міжн. зв’язків, керівником міжн. (освітніх) проектів, модератором міжн. конференцій, керівником бюро 
подорожей, керівником бюро екскурсій. Основними джерелами інформації є портали вакансій, а також аналітичні 
компанії, які здійснюють моніторинг і аналіз ринку праці м. Київ та Київської області (https://jobs.ua/  
https://rabota.ua/; https://www.work.ua/ru/jobs-kyiv). В тому числі вакансії розміщаються на сайті Центру організації 
практики, працевлаштування та роботи з випускниками:  http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/centri-ta-
kursi/praktika-pracevlashtuvannya-studentiv-ta-robota-z-vipusknikami/robota.html. Підтвердженням цілей та 
результатів ОП є РНП дисциплін: http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/imvsn/kafedra-inozemnih-
mov/robochi-navchalni-programi2.html. Особливості розвитку спеціальності й ринку праці додатково уточнено при 
укладанні програм практики: http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/imvsn/kafedra-inozemnih-
mov/programi-prohodzhennya-praktik2.html та підведенні підсумків першого року навчання здобувачів: 
http://maup.com.ua/assets/files/filolog/opytuvanna/analiz-opituvannya-vipusknikiv-filologiya.pdf

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Під час формулювання цілей та ПРН освітньої програми не було потреби враховувати регіональний контекст, 
оскільки підготовка філологів-перекладачів відбувається для всієї України. ОП відповідає галузі знань 03 
Гуманітарні науки спеціальності 035 Філологія

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання освітньої програми вивчався досвід ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,  Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», Київського університету імені Бориса Грінченка.  Серед іноземних програм вивчався досвід 
Варшавського університету менеджменту: https://wsm.warszawa.pl/, Дартмутського Коледжу (США): 
https://home.dartmouth.edu/. 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

ПРН Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію 
саморозвитку та професійного самовдосконалення через вивчення ОК1, ОК3, ОК4, ОК9, ВК12, ВК16, ВК17, ВК19. 
ПРН Упевнено володіти держ. та іноз. мовами для реалізації письмової та усної комунікації; презентувати 
результати досліджень державною та іноземною мовам: ОК2, ОК5, ОК8, ВК15, ВК17, ВК19. Застосовувати сучасні 
методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та 
забезпечення якості дослідження: ОК3, ОК7, ВК11, ВК17, ВК12, ВК18, ВК13. Оцінювати й критично аналізувати 
соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і 
непередбачуваних умовах: ОК7, ОК10, ОК9, ВК22. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у 
професійному колективі та з представниками ін. проф. груп різного рівня: ОК4, ОК9, ВК12, ВК19. Застосовувати 
знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого 
прагматичного результату й організації успішної комунікації: ОК4, ОК5, ОК6, ВК16, ВК14, ВК21. Аналізувати, 
порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці: ОК7, ОК10, ВК15, ВК16. Оцінювати історичні 
надбання та новітні досягнення літературознавства: ОК6, ВК14, ВК16, ВК21. Характеризувати теоретичні засади та 
прикладні аспекти обраної філол. спеціалізації: ОК7, ОК10, ВК15, ВК16, ВК17. Збирати й систематизувати мовні, 
літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів ОК6, ОК10, ВК13, ВК14, 
ВК10, ВК22. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та 
структурувати його з урахуванням доцільних методол. принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно 
опрацьованих даних: ОК6, ОК10, ВК13, ВК19, ВК14, ВК20, ВК22. Дотримуватися правил академічної доброчесності 
через вивчення ОК1. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку 
зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються через вивчення 
ОК4, ОК9, ВК12, ВК12. ВК19. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів через вивчення 
ОК5, ОК10. ВК13, ВК16, ВК18, ВК20, ВК21. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу 
конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу через вивчення ОК6, ОК7, ОК10, ВК15, ВК16.
16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних 
задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та 
суперечливих вимог. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи 
літературного матеріалу через вивчення ОК1, ОК7, ОК10, ВК13, ВК15. Планувати, організовувати, здійснювати і 
презентувати дослідження в конкретній філологічній галузі через вивчення ОК1, ОК3, ОК9, ВК19.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

ОП Англійська мова і література (друга мова – німецька), спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - англійська відповідає Стандарту вищої освіти України для другого (магістерського) 
рівня галузі знань 03 «Гуманітарні науки», спеціальності 035 «Філологія», затвердженого наказом МОН України 
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№871 від 20.06.2019 р. та вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного 
(магістерського) рівня.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

90

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

24

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності 035 Філологія. Нормативні дисципліни циклів загальної, 
професійної і практичної підготовки забезпечують розвиток та формування загальних і фахових компетентностей та 
ПРН. Структурно-логічна схема ОП ілюструє композицію ОК відповідно до семестрів навчання. Цикл загальної 
підготовки складає 13 кредитів, цикл професійної та практичної – 77; дисципліни вільного вибору студента – 24. Так 
як Стандартом вищої освіти України для другого магістерського рівня за спеціальністю 035 «Філологія» об’єктом 
вивчення визначено мова (и) (в теоретичному/практичному, синхронному/діахронному, діалектологічному, 
стилістичному, соціокультурному та інших аспектах); література й усна народна творчість; жанрово-стильові 
різновиди текстів; переклад; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формі, то в 
якості забезпечення предметної області викладаються наступні нормативні дисципліни: 
ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9,ОК10, які доповнюються вибірковими: ВК11,ВК13,ВК15,ВК20,ВК21,ВК22. З метою 
опанування науково-дослідної діяльності викладаються дисципліни: ОК1, ОК7. Цілями навчання визначено: 
підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, у діяльності, пов’язаній з аналізом, 
творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією 
успішної комунікації різними мовами. Теоретичний зміст предметної галузі становить система наукових теорій, 
концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології. 

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Положення про організацію освітнього процесу 
https://drive.google.com/file/d/1xbY3tAcAgu7MXJKaw3ioOE50X0eMbqOj/view; Положення про порядок реалізації 
здобувачами права на вільний вибір: https://drive.google.com/file/d/1iOeZCLOHjS0rG7_1RMsZ9PN1-iTI7PcK/view; 
наявність дисциплін вільного вибору студента циклу загальної: http://maup.com.ua/ua/pro-
akademiyu/instituti/imvsn/zagalnoakademichni-disciplini-vilnogo-viboru-studentiv.html та професійної підготовки: 
http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/imvsn/kafedra-inozemnih-mov/disciplini-vilnogo-viboru-studenta-
specialnosti-filologiya.html; можливість індивідуального проходження практики на підставі договорів: 
http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/imvsn/kafedra-inozemnih-mov/bazi-praktik1.html; визнання 
результатів неформальної освіти – п. 4.6 Положення про організацію освітнього процесу; опитування студентів – 
Методичні рекомендації до проведення анкетування: 
https://drive.google.com/file/d/1P8Fq3bLezgPI8eRsJbXoHPyR0RCxF2TR/view. Терміни вибору навчальних дисциплін 
визначаються із необхідності своєчасного (для планування та організації освітнього процесу, його методичного і 
кадрового забезпечення) формування контингенту здобувачів у групах. Здобувачі (магістри) мають право обрати 
дисципліни на весь період навчання: регламентується розділом 3 Положення про порядок реалізації здобувачами 
права на вільний вибір. Перелік формується відповідно до рішень НМК кафедр, Ради роботодавців та опитувань 
студентів.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

У відповідності до Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних 
дисциплін  (https://drive.google.com/file/d/1iOeZCLOHjS0rG7_1RMsZ9PN1-iTI7PcK/view) студент має право, 
дотримуючись прописаній процедурі, зі сформованого переліку навчальних дисциплін здійснити вільний вибір для 
подальшого вивчення з метою поглиблення професійних знань в межах обраної освітньої програми та здобуття 
додаткових спеціальних професійних компетентностей. Процедура вибору студентами навчальних дисциплін 
включає: ознайомлення здобувачів із порядком, термінами та особливостями запису та формування груп для 
вивчення навчальних дисциплін вільного вибору в Інституті, а також із особливостями присвоєння професійних 

Сторінка 7



кваліфікацій за ОП, на якій навчається здобувач (відповідальні деканати); ознайомлення студентів із переліком 
дисциплін, які пропонуються як за програмою, за якою вони навчаються, так і за іншими програмами. 
Ознайомлення відбувається шляхом організації зустрічей з представниками кафедр, представниками деканатів 
тощо; запис студентів на вивчення навчальних дисциплін; опрацювання заяв студентів, перевірка контингенту 
студентів і попереднє формування груп, а також мобільних груп на вивчення вибіркових дисциплін; повторний 
запис студентів на вивчення навчальних дисциплін (пакетів, блоків тощо); остаточне опрацювання заяв студентів, 
прийняття рішень щодо студентів, які не скористалися правом вільного вибору, перевірка контингенту студентів і 
формування груп на спеціалізації (профілі), а також мобільних груп на вивчення вибіркових дисциплін.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практичну підготовку визначають Положення про організацію освітнього процесу та Положення про практику 
студентів https://drive.google.com/file/d/11bvHhwFf2YLo8iXjJIUTjGjp56Ec6pm9/view. ОП та навчальним планом 
передбачено проходження перекладацької та переддипломної практики (загалом - 10 кредитів ЄКТС) в установах та 
організаціях, які дозволяють здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності. Під час 
проходження практики студенти виконують роботи, пов'язані з реальними прикладними задачами. Ці ОК дають 
можливість розвивати вміння працювати з текстами, здійснювати переклад документів, розвивати Soft and Hard 
Skills, додають гнучкості у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії. Тематика курсових і дипломних робіт 
погоджується з базами практик, і спрямовані на вирішення реальних філологічних завдань. Роботодавці вносять 
свої пропозиції щодо змісту робіт і беруть участь у захистах дипломних робіт. Рівень задоволеності 
компетентностями, набутими під час проходження практики, відображено в результатах анкетування студентів: 
https://drive.google.com/file/d/1-Fcq6FUeZoc1jWmePdY9YMk5LhR3mRle/view. До обговорення мети, змісту і завдань 
практик були залучені стейкхолдери (протокол №6 від 26.01.2020 р.) Думка роботодавців дозволила уточнити 
завдання практики, внести додаткові зміни в зміст ОК3, ВК13 щодо практичних завдань. Керівниками практики є 
стейкхолдери: Подгайна О.В., директор ТОВ Бюро перекладів ЕЛЛЕН; Котова А.А., директор ТОВ International 
Work; Пашаєв Б.В., директор ТОВ Бюро Перекладів ЮР КЛІ. 

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

В ОП визначено комплекс соціальних навичок (soft skills), притаманних сучасному фахівцю-філологу: здатність бути 
критичним і самокритичним; генерувати нові ідеї, здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу; здатність 
працювати у команді; здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; навички 
використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність 
спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня; здатність проведення досліджень на 
належному рівні; здатність інтерпретувати, систематизувати, критично оцінювати і використовувати отриману 
інформацію в контекстах проблем, що вирішуються. В освітньому процесі також застосовуються форми та методи 
навчання, які сприяють набуттю соціальних навичок: критичне мислення: дебати, студентські конкурси, захист 
курсових і дипломної  робіт; здатність навчатися впродовж життя: самонавчання, завдання з пошуку інформації, 
реферати, доповіді; креативне мислення: моделювання, ділові ігри, кейси; адаптивність: конференції, тренінги, 
семінари; соціальний інтелект: командні методи навчання, робота над проектами. Акцент на цих навичках 
обумовлений тенденціями ринку праці.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній. Після закінчення навчання за ОП випускники отримують кваліфікацію згідно з 
чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010, 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10): 2444 Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів 
2444.1 Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади); 2444.2 Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні 
перекладачі 
Додатково: 23 Викладачі 231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 2310.2 Інші викладачі 
університетів та вищих навчальних закладів. Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій був основою для 
створення робочих програм. Завдання, обов’язки, професійні функції, кваліфікаційні вимоги враховані у змісті всіх 
обов'язкових освітніх компонентів ОП та кожному вибірковому.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Обсяг окремих ОК ОП у кредитах ЄКТС відповідає факт. навантаженню здобувачів. Навчальний час здобувача 
визначається відповідно до п.9.2.3 Положення про організацію освітнього процесу, з урахуванням рекомендації, 
наданих у Додатку до листа МОН від 13.03.2015 № 1/9-126 http://vnz.org.ua/dokumenty/spysok/7514-lyst-mon-
ukrayiny-19-126-vid-13032015r. Кількість аудит. год: 642 год для денної форми (114 год – для заочної): у т. ч.: 
лекційних –316 год (50 год – для заочної); практичних – 326 год (64 – для заочної). На практику відведено 300 год; 
600 год - на виконання магістерської роботи. Оптимальне співвіднесення реального і декларованого навантаження 
студента визначалося шляхом обговорення на засіданнях кафедри (протокол №6 від 26.01.20 р.). Для з’ясування 
завантаженості здобувачів та визначення реальної необхідності кількості годин на виконання самост.р. 
застосовуються заходи: опитування студентів (у формі бесіди під час виконання практ. завд.); взаємодія із 
студактивом груп: проводиться обговорення проблем на засіданнях ВР інституту; спостереження з боку викладачів з 
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подальшим обговоренням на засіданнях кафедри із залученням студактиву. Для попередження будь-яких проблем 
вживаються наступні заходи: активізація використання корпоративних ІТ-ресурсів (ел.пошта, Office 365, facebook, 
Telegram). Формування розкладу навчальних занять відбувається з урахуванням часу, необхідного для с.р. студента. 
У другому семестрі виконується курсова робота, на яку відводиться не більше одного кредиту.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів за дуальною формою на ОП, що акредитується, не здійснюється. 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/abiturientam2/pravila-prijomu.html

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Згідно «Правил прийому до ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Академія приймає на навчання для здобуття ступеня магістра на 
основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою 
спеціальністю. Конкурсний відбір здійснюється за результатами фахового іспиту; єдиний вступного іспиту з 
іноземної мови. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу, який розраховується відповідно до 
Правил прийому. Мінімальний бал з конкурсних предметів, вступних випробувань, фахових випробувань становить 
не нижче 100 балів. 
Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International 
English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним 
сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного 
рівня), звільняється від складання фахового іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу 
зазначені сертифікати прирівнюються до результатів фахового іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Згідно «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти» 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96): студенту, поновленому в Академії або переведеному з іншого 
закладу освіти, перезараховуються результати раніше складених заліків та екзаменів за умови ідентичної назви, 
обсягу навчальної дисципліни та форм підсумкового контролю. В інших випадках питання про перезарахування 
результатів заліків та екзаменів вирішується відповідними кафедрами за умови відповідності програмних вимог з 
цих дисциплін. Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється в п.13 Положення 
про організацію освітнього процесу,  який передбачає, що студент надає академічну довідку встановленого зразка, 
що підтверджує виконання освітньої програми в іншому ЗВО і містить інформацію про результати навчання та 
звітує про виконання індивідуального навчального плану. Академія у встановленому порядку за поданням 
відповідної кафедри зараховує результати навчання в іншому ЗВО. Всі студенти, що переводяться до Академії 
отримують знижку 10% на весь період навчання (http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/abiturientam2/perevod-
ta-ponovlennya-navchannya.html).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

З даної спеціальності випадків не було

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

У п.4.6. Положення про організацію освітнього процесу 
(https://drive.google.com/file/d/1xbY3tAcAgu7MXJKaw3ioOE50X0eMbqOj/view) визначається неформальна освіта, як 
освіта, що здобувається за ОП та не передбачає присвоєння (присудження) визнаних державою кваліфікацій за 
рівнями освіти та отримання встановленого законодавством документа про освіту. Оцінювання результатів 
навчання, здобутих студентом через неформальну освіту відбувається у такий спосіб: здобувачу можуть бути 
зараховані компоненти неформальної освіти, а саме: відкриті публічні лекції, семінари, конференції, практикуми, 
тренінги, круглі столи, майстер-класи тощо, підтвердженням участі в яких є сертифікат або інший документ 
недержавного зразка про одержання нових і/або додаткових компетенцій. За проходження програм неформальної 
освіти здобувачу нараховуються бали, які підлягають оцінці та обліку, що ведеться випусковими кафедрами (шляхом 
створення та ведення особистого освітнього портфоліо). Кількість балів за кожним фактом участі здобувача у 
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програмах неформальної освіти визначається і затверджується випусковою кафедрою окремо та використовується 
здобувачами для наповнення індивідуальної освітньої траєкторії. НПП під час проведення занять із здобувачами та 
на Facebook: https://www.facebook.com/groups/2965200326864740/permalink/3868011356583628/; 
https://www.facebook.com/groups/2965200326864740/permalink/3893152787402818/ рекомендують їм проходження 
он-лайн навчальних курсів, професійну сертифікацію, стажування, участь у проектах тощо.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

З даної спеціальності 3 здобувача-магістри пройшли навчання на платформі Coursera. Рішенням кафедри їм було 
зараховано по 5 балів до загального рейтингу з дисципліни

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Впровадження форм і методів навчання й викладання на ОП визначене ст. 50 Закону України «Про вищу освіту»; 
розділом 6 Положення про організацію освітнього процесу; репрезентоване в РНП і методичних матеріалах 
дисциплін. Досягнення ПРН забезпечують лекції, практичні та семінарські заняття, консультації, с.р., практична 
підготовка, контрольні заходи. Викладання і навчання здійснюється через загальнонаукові та спеціальні 
філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови і літератури, 
інформаційно-комунікаційні технології; самонавчання, проблемно-орієнтованое навчання, технологія 
інтенсифікації та індивідуалізації навчання, електронне навчання в системі e-learn, навчання на основі досліджень. 
ПРН досягаються через поєднання класичного теоретичного навчання (лекції, семінари, практичні заняття у малих 
групах, с.р. на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка курсових і дипломної робіт) 
з виконанням практичних завдань з консультування та аналітики, використанням тренінгів, сase study, дискусій, 
ігрових ситуацій, тестування, методів польового навчання, брейн-стормінгу (інтелектуальний штурм). Під час 
першого року навчання студент обирає напрям дослідження та обговорює свій вибір на колоквіумі. Під час другого 
року – більша половина часу присвячується написанню дипломної роботи, яка презентується та захищається перед 
комісією науковців. Крім того, практикується запрошення практиків перекладу для проведення майстер-класів, 
відкритих лекцій, наукових семінарів.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Форми і методи навчання обираються викладачами відповідно до змісту ОК, тож їх студентоцентрованість полягає 
передусім у кращих практиках викладання, максимальній сформованості компетентностей та досягненню ПРН. Для 
відображення задоволеності та зацікавленості у навчанні, адміністрацією Академії щосеместрово проводиться 
опитування студентів з оцінюванням роботи викладачів і якості освітнього процесу. Рівень задоволеності регулярно 
вивчається через співбесіди завідувача кафедри (гаранта) зі студентами. Форми опитування розміщено: 
http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/imvsn/opituvannya3.html. Результати: http://maup.com.ua/ua/pro-
akademiyu/instituti/imvsn/kafedra-inozemnih-mov/opituvannya2.html

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Принципи академічної свободи для студентів реалізуються через: вільний вибір тематики курсових та дипломних 
робіт; формування вибіркової компоненти навчального плану; впровадження різних методів навчання 
(проблемний, проектів), які дають можливість студентам вільно висловлювати власні думки, формувати власну 
позицію; можливість поширювати результати своїх досліджень на конференціях та участі у роботі студентського 
наукового гуртка тощо. Особливої уваги заслуговує організація самостійної роботи студентів, яка посідає важливе 
місце у професійній підготовці майбутніх фахівців.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація про організацію освітнього процесу, ОП, робочі програми та подібні ресурси є у відкритому доступі: 
http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/imvsn/kafedra-inozemnih-mov.html. Інформацію про них та про 
особливості освітніх компонентів студенти отримують на початку семестру (настановній сесії - для заочників)  на 
першому занятті з дисципліни або на настановній конференції з практики, у період обрання вибіркових ОК (на 
організаційних зборах). Кожен здобувач отримує доступ до електронних ресурсів Академії (особистий кабінет в 
Telegram-бот), де розміщено інформацію (графік навчання, контрольні заходи, тощо). Щодо обсягу, структури, 
очікуваних результатів, системи оцінювання ОП - доводить кожен викладач по своїй дисципліні. Навчальний 
контент (презентації, тексти лекцій, опис і вказівки до виконання завдань, тести, додаткові ресурси) розміщено на 
електронних ресурсах Академії (частково, в Moodle, частково - на сторінці кафедри: http://maup.com.ua/ua/pro-
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akademiyu/instituti/imvsn/kafedra-inozemnih-mov.html. До ряду ресурсів відкритий доступ, наприклад, 
Міжнародного бібліотечно-інформаційного центру ім. Ярослава Мудрого (http://maup.com.ua/ua/pro-
akademiyu/biblioteka.html).

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Студенти реалізують потреби у науковій діяльності кількома шляхами: участь у роботі студентських наукових гуртків 
(науковий гурток “Per magisterium ad perfectum”, керівник - кандидат філол. наук Войтко Т. В.); участь у конкурсах 
студентських наукових робіт; участь у наукових конференціях (за 2018-2020 рр. 5 студентів взяли участь у 
міжнародних конференціях: https://www.facebook.com/groups/2965200326864740/permalink/3209345259116911/; 
опубліковано статті в збірниках матеріалів конференцій); участь у науково-дослідних роботах Академії і інституту (3 
студентів писали свої магістерські роботи за НДР кафедри); участь у олімпіадах. В межах перекладацької та 
переддипломної практики (якщо базова установа має наукову специфіку). В межах теми дипломного дослідження. У 
співпраці з окремими науково-педагогічними працівниками тощо. Відбувається обговорення  актуальних проблем 
філологічної науки під час участі здобувачів у щорічних круглих столах: 
https://www.facebook.com/groups/2965200326864740/permalink/3921142647937165/

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

ОП регулярно переглядаються і удосконалюються робочими групами із залученням студентів та інших 
стейкхолдерів відповідно до Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм: 
https://drive.google.com/file/d/1V7lqVYJs8_Bl44CHP-drgKGUsabotIux/view. Зібрана інформація аналізується і ОП 
адаптується для забезпечення її відповідності сучасним вимогам. Оновлені ОП узгоджуються зі стейкхолдерами, 
представниками студентського самоврядування, затверджуються вченою радою Інституту та Академії. Робоча група 
на чолі із гарантом ОП здійснює систематичний аналіз публікацій, які висвітлюють відповідні проблеми і готують 
дайджести до засідань кафедр з відповідними рекомендаціями. За результатами навчання в період реалізації даної 
ОП членами групи забезпечення проаналізовано опитування студентів, проведено внутрішній моніторинг щодо 
оновлення змісту ОК, результати якого враховано в навчально-методичних комплексах 2020-2021 н.р. (а саме: 
«Література англомовних країн» – повністю оновлена програма, список літератури доповнено іншомовними 
джерелами; «Інформаційні технології у професійній діяльності» – змінено назву ОК, оновлено список джерел, 
доповнений джерелами іноземними мовами; «Практичний курс другої іноземної мови (німецька) – повністю 
оновлена, «Переклад художнього дискурсу» - доповнена завданнями для самостійної роботи зразками художніх 
творів; «Лінгво-когнітивні аспекти міжкультурної комунікації» – змінено назву ОК, доповнено список літератури 
джерелами іноземними мовами; «Українська мова професійного спрямування» - введено до циклу професійної 
підготовки; «Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність» - змінено назву ОК, доповнено 
розділом про академічну доброчесність, доповнено список літератури джерелами іноземними мовами. «Сучасна 
зарубіжна література» - введено до циклу вибіркових дисциплін, доповнено список літератури джерелами 
іноземними мовами, посиланнями на першоджерела художніх творів. 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація діяльності Інституту передбачає: розширення академічної і наукової співпраці з іноземними 
освітніми установами та міжнародними організаціями, асоціаціями та мережами (угоди про співпрацю із 
Варшавським університетом менеджменту (Польща), Бургаським вільним університетом (м. Бургас, Болгарія); 
Вищою школою внутрішньої безпеки м. Лодзь (Польща)); організацію академічної мобільності науково-
педагогічного складу та студентів, стажувань, підвищення кваліфікації викладачів 
(https://www.facebook.com/groups/2965200326864740/permalink/3918735101511253/) та студентів за кордоном; 
надання освітніх послуг іноземним студентам; участь у міжнародних проектах (програмах, конференціях, семінарах, 
симпозіумах). Інформація розміщується на сторінці кафедри в портфоліо викладачів: 
https://drive.google.com/file/d/1Dcl1LExyvE2U3zmkAsnf4RKzOmf2dAIS/view - І.С.Бахов; 
https://drive.google.com/file/d/1fi23zO_V19TIoVuio078Xi0C1uk8s1m1/view - Т.В.Войтко;
https://drive.google.com/file/d/1_s6Y_D3CohU1fjLzYFVsaiSroGUa_zQh/view - А.О.Акімова;
https://drive.google.com/file/d/1-eLqrAUTggPXIETp_b-ukAp8udEd7H1c/view - А.О.Скорофатова;
https://drive.google.com/file/d/1YP5YQc_N-Zg-Mgn7mNjGNZyT0Bd0BgV7/view - І.О.Шестопалова тощо.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Система моніторингу навчальних досягнень студентів включає поточний, рубіжний (модульний) контроль і 
підсумковий (семестровий) контроль з кожної дисципліни, захист курсової роботи (проекту), виконання 
індивідуальних завдань.
Форми контролю: модульні контрольні роботи, заліки, екзамени, усні презентації; семінари й наукові звіти із 
оцінюванням досягнутого; захист кваліфікаційної (дипломної) роботи. На етапі укладання РНП зміст модульних 
контрольних робіт має відповідати результатам дисципліни, скорельованих з результатами навчання. Поряд з цим, 
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зміст екзаменаційних завдань також зорієнтований на програмні результати, а залік виставляється за 
накопиченням балів, автоматично зорієнтовується на зміст дисципліни. Вибір форми контрольних заходів 
відбувається на етапі підготовки навчального плану: освітні компоненти, результатом яких передбачають більш 
практичне наповнення, завершується заліком, освітні компоненти більш теоретичного або теоретико-практичного 
наповнення – екзаменом. Екзамени і заліки проводяться відповідно до вимог п.6.5 та розділу 7 Положення про 
організацію освітнього процесу (https://drive.google.com/file/d/1xbY3tAcAgu7MXJKaw3ioOE50X0eMbqOj/view) та 
п.5.3 Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (https://drive.google.com/file/d/1_-
vhNhXtjgJ2khQxpSUXkhO2Dx5fpiSq/view),  Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти (http://maup.com.ua/assets/files/publ-adm/nakaz-191.1-0.pdf). 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних заходів доводиться до студента перед початком вивчення дисципліни 
викладачем та може бути пояснена гарантом програми, завідувачем кафедри. Екзаменаційні білети чи питання на 
заліку мають відповідати таким вимогам: забезпечувати перевірку умінь студентів використовувати набуті знання 
для вирішення практично спрямованих завдань; складність білетів для усного екзамену повинна бути приблизно 
однаковою і давати можливість студенту глибоко та повно розкрити зміст усіх питань; складність та трудомісткість 
запитань для письмового контролю мають відповідати відведеному часу контролю (80–120 хв); під час 
формулювання завдань (питань) необхідно використовувати відомі студенту терміни, назви, позначення. Під час 
оцінювання відповіді студента враховуються насамперед, її повноту і правильність, а також здатність студента: 
узагальнювати отримані знання; застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях; 
аналізувати й оцінювати факти, події, інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; викладати матеріал чітко, логічно, 
послідовно.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Форми, опис і критерії оцінювання в межах кожної дисципліни відображаються в навчальних планах, РНП, а також 
оголошуються кожним викладачем (як правило, провідним лектором) на першому аудиторному занятті з 
дисципліни.
Так само доступні графік навчального процесу і розклад занять, який оновлюється щосеместрово. Студенти 
заочники отримують інформацію про строки і форми контрольних заходів, критерії оцінювання наприкінці 
поточної сесії на наступну. Інформація також вивішується в особистому кабінеті студента в Telegram-бот (для денної 
і заочної форм навчання). Письмові роботи здаються в деканат денної/ заочної форми навчання за 1 місяць до 
початку наступної сесії. Зворотній зв'язок від студентів щодо задоволеності організацією освітнього процесу інститут 
отримує після анкетувань, які відбуваються онлайн для здобувачів денної форми навчання: 
http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/imvsn/kafedra-inozemnih-mov/opituvannya2.html і в паперовому 
вигляді - для здобувачів заочної форми навчання після завершення кожної сесії.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Форми атестації здобувачів в Академії регламентується у документах: Положення про організацію освітнього 
процесу; Положення внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти, Стандартом вищої освіти. ОП відповідає 
Стандарту вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти: атестація 
відбувається у формі публічного захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи. Кваліфікаційна (дипломна) робота 
(проект) спрямована на розв’язання спеціалізованої задачі та/або практичної проблеми в галузі філології 
(відповідно до спеціалізації), що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується невизначеністю умов і вимог. У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, 
фальсифікації та списування. Кваліфікаційна  робота розміщається в репозитарії Академії.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регулюється п.6.5 Положенням про організацію освітнього процесу: 
https://drive.google.com/file/d/1xbY3tAcAgu7MXJKaw3ioOE50X0eMbqOj/view; п.5.3 Положенням внутрішню систему 
забезпечення якості вищої освіти: https://drive.google.com/file/d/1_-vhNhXtjgJ2khQxpSUXkhO2Dx5fpiSq/view; 
Положенням про оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти: http://maup.com.ua/assets/files/publ-
adm/nakaz-191.1-0.pdf. Усі документи розміщені на сайті Академії.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

При оцінюванні студентів під час семестрового контролю викладач дотримується критеріїв оцінювання, які 
прописані в таблиці відповідності результатів контролю знань студентів за різними шкалами і загальні критерії 
оцінювання знань студентів під час семестрового контролю: документ Положенням про оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти  http://maup.com.ua/assets/files/publ-adm/nakaz-191.1-0.pdf.  У разі, якщо студент 
не погоджується з оцінкою, яку отримав під час семестрової підсумкової атестації, має право, в день оголошення 
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результатів підсумкового оцінювання, звернутися до декану інституту з відповідною апеляційною заявою. 
Апеляційна комісія: голова – декан інституту (заступник декана), завідувач кафедри, за якою закріплена 
дисципліна, викладач цієї або іншої кафедри, який читає відповідну дисципліну, але не брав участь в проведенні 
цього семестрового контролю, та представник ради студентського самоврядування інституту. Апеляція має бути 
розглянута на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного дня після її подання. За рішенням комісії на 
засідання може бути запрошений викладач-екзаменатор та/або студент, який подав заяву.
Результати апеляції оголошуються студентові відразу після закінчення розгляду його роботи (обговорення 
відповідей), про ознайомлення з якими студент особисто робить відповідний запис у протоколі засідання 
апеляційної комісії. Від започаткування діяльності ОП дотепер випадків конфлікту інтересів щодо необ’єктивності 
екзаменаторів не виявлено.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Здобувачам вищої освіти, які за результатами екзаменаційної сесії мають заборгованість  з  1-2  дисциплін,  може  
бути  надано  право  на  їх  ліквідацію у визначені терміни. У разі отримання незадовільної оцінки, складання 
екзамену (заліку) допускається не більше двох раз. При другому перескладанні екзамен (залік) у здобувача вищої 
освіти може приймати комісія, яка створюється директором інституту/деканом факультету. Оцінка комісії є 
остаточною. Якщо здобувач вищої освіти був допущений до семестрового контролю, але не з’явився без поважної 
причини, то вважається, що він використав першу спробу скласти екзамен (залік) і має заборгованість. Під час 
навчання студентів за ОП, що акредитується, таких ситуацій не виникало.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

У випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою здобувача вищої освіти чи  науково-педагогічного 
працівника директором інституту/деканом створюється комісія для  приймання екзамену (заліку), до якої входять 
завідувач  кафедри, викладачі  відповідної  кафедри, представники деканату та студентської ради. За наявності 
поважних причин (хвороба, сімейні обставини та ін.), що документально  підтверджені, окремим здобувачам вищої 
освіти директор інституту/декан може  встановлювати індивідуальний графік складання екзаменів (заліків) або 
ліквідації  академічної  заборгованості тривалістю не більше місяця з початку наступного навчального семестру. 
Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального графіка, розглядається питання про надання 
здобувачу  вищої  освіти академічної  відпустки  або повторного курсу навчання. Під час навчання студентів за ОП, 
що акредитується, таких ситуацій не виникало.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності зафіксовано у «Кодексі академічної 
доброчесності педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та здобувачів вищої освіти ПрАТ «ВНЗ 
«МАУП». https://drive.google.com/file/d/1r74_4CHxDx1bpAvw8X4AvaqLSGWbyaYd/view; Положення про запобігання 
та виявлення плагіату: https://drive.google.com/file/d/1Mj5N2nBwssIworXaa6bx5sO6fjcuH8nJ/view; Положення про 
перевірку академічних текстів на плагіат: 
https://drive.google.com/file/d/1fjNHCCLkQlfXRn9KD9twEmiRxNC07ZEv/view. Методичні рекомендації до написання 
дипломних (магістерських) робіт, Методичні рекомендації до написання курсових робіт містять інформацію для 
здобувачів: виконувати всі етапи опрацювання теми дипломної роботи самостійно, посилаючись на всі використані 
думки, погляди, ідеї із зазначенням їх реальних авторів і джерел. Ознайомитись з даним документом можна на сайті 
Академії і кафедри: http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/imvsn/kafedra-inozemnih-mov/metodichni-
rekomendacii1.html.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності на ОП використовуються: чітке інформування 
здобувачів вищої освіти щодо неприпустимості плагіату; запровадження процедури перевірки всіх навчально-
методичних та наукових робіт (у т.ч. дисертаційних робіт) науково-педагогічних працівників, докторантів, 
аспірантів та здобувачів вищої освіти на наявність плагіату; всіх дипломних робіт перед захистом на наявність 
плагіату, а саме: Unichek. Не пізніше ніж за тиждень до попереднього захисту кваліфікаційної роботи здобувач 
вищої освіти зобов’язаний надати на випускову кафедру її електронну версію, з метою і для виявлення академічного 
плагіату, контроль за яким покладений на завідувачів кафедр та наукових керівників. Результати комп’ютерного 
тестування роздруковуються із зазначенням дати проведення заходу. З цією метою в інституті з кожної 
спеціальності призначено відповідального за перевірку робіт на антиплагіат. Функція контролю та технічної 
допомоги над відповідальними по інститутам покладена на Центр контролю якості освіти.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Академічна доброчесність як позитивна практика популяризується в Академії через постійну роз’яснювальну роботу 
комісії з моніторингу якості освіти; вивчення кращих практик інших ЗВО: http://maup.com.ua/ua/pro-
akademiyu/novini1/usi-novini1/u-maup-proveli-mizhnarodnu-naukovo-praktichnu-konferenciyu-problemi-kulturi-
naukovoi-roboti-ta-akademichnoi-dobrochesnosti-u-suchasnomu-sviti.html та http://maup.com.ua/ua/pro-
akademiyu/novini1/usi-novini1/v-akademii-vidbuvsya-seminar-z-pitan-zastosuvannya-kompyuternih-zasobiv-viyavlennya-
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plagiatu.html тощо. Матеріали самостійних та контрольних робіт, а також курсових та дипломних робіт 
обговорюються на засіданнях кафедри для запобігання дублювання їх назв та визначення їх відповідності напрямку 
наукових досліджень кафедри. Під час викладання дисципліни «Методологія наукових досліджень та академічна 
доброчесність» згідно затверджених робочих програм до відома студентів доводяться встановлені вимоги 
нормативно-правових актів, відповідні Положення серед здобувачів вищої освіти та відповідальність їх в разі 
недотримання вимог: https://drive.google.com/file/d/1fjNHCCLkQlfXRn9KD9twEmiRxNC07ZEv/view та 
https://drive.google.com/file/d/1Mj5N2nBwssIworXaa6bx5sO6fjcuH8nJ/view. Наукові керівники курсових та 
кваліфікаційних робіт у відгуках керівника відзначаються відсутність чи наявність ознак плагіату.   

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

У відповідності до «Кодексу академічної доброчесності педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників 
та здобувачів вищої освіти ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
(https://drive.google.com/file/d/1r74_4CHxDx1bpAvw8X4AvaqLSGWbyaYd/view) за порушення академічної 
доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками Академії комісія моніторингу 
якості може клопотати перед адміністрацією: відмова у присудженні наукового ступеня та присвоєння вченого 
звання; звільнення з Академії тощо. У відповідності до «Методичних рекомендацій до написання дипломних 
(магістерських) робіт», «Методичних рекомендацій до написання курсових робіт» науковий керівник (консультант), 
який виявив академічний плагіат (компіляцію) у творах магістрів попереджає про це автора, а у разі його незгоди – 
інформує службовою запискою завідувача випускової кафедри. Факт академічного плагіату (компіляції) у роботах 
магістрів констатується експертною комісією інституту. В разі перевищення встановленого на підставі рішення 
Методичної ради інституту мінімального відсотка плагіату, робота направляється на розгляд експертною комісією, 
яка виносить остаточне рішення про можливість зарахування роботи до захисту. Відповідних ситуацій щодо 
здобувачів вищої освіти освітньої програми, що акредитується, не зафіксовано.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

При первинному проходженні конкурсу викладач дає пробну пару в присутності представника методичної ради 
інституту. Окрім формальних вимог, для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента кафедра може 
запропонувати йому провести відкрите лекційне, практичне, лабораторне або семінарське заняття. При 
подальшому проходженні конкурсу враховуються результати опитування здобувачів вищої освіти, участь викладача 
у процесах забезпечення якості вищої освіти. Наприкінці кожного навчального року визначається рейтинг науково-
педагогічних працівників відповідно до «Положення про рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр, 
інститутів ПрАТ ВНЗ «МАУП». (https://drive.google.com/file/d/1ZBgM4SUu5UlZ2HTpdm84TMLJ5LOORPlC/view та 
https://drive.google.com/file/d/1PS628OSSk_VOLri9_MZhykVVZxmJgX_U/view).  

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Відповідно Положення про раду роботодавців https://drive.google.com/file/d/1ARIYbd5aklsNCOvpahevwlajgV-
5_FF5/view  роботодавці залучаються до організації та реалізації освітнього процесу передусім при організації і 
проведенні перекладацької та переддипломної практики. Вони системно співпрацюють, здійснюючи експертизу 
робочих програм навчальних дисциплін, надаючи консультативну допомогу щодо реалій сучасного ринку праці, а 
також постійно проводячи спільні науково-методичні заходи. Роботодавці залучаються до проведення занять зі 
студентами (Подгайна О.В., Алексейченко О.В.).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

На базі інституту створена та функціонує рада роботодавців, члени якої беруть участь в обговоренні напрямів 
вдосконалення освітнього процесу, рівня компетенцій здобувачів вищої освіти; проводять лекції, майстер класи; 
запроваджено конкурс із художнього перекладу творів «Successful translator» (Голова журі – Ліпський А. В., голова 
Ради роботодавців інституту, директор Міжнародного центу «АНТЕЙ»; члени журі – Мирончук Т.А., к.філол.н., 
доцент, КНУ імені Тараса Шевченка; Харченко О.В., к.філол.н., доцент, Київський університет імені Бориса 
Грінченка); беруть участь у круглих столах, тощо. Окрім того, практики залучаються до проведення Speaking Club: 
https://www.facebook.com/groups/2965200326864740/permalink/3152700144781423/
https://www.facebook.com/groups/2965200326864740/permalink/3184448408273263/ 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Сприяння професійному розвиткові викладачів Академії становить цілісну систему, а саме: надання взаємної 
методичної допомоги на кафедрах, на рівні інституту; проведення майстер-класів, тренінгів як елементів 
внутрішнього підвищення кваліфікації; робота з молодими викладачами, яких супроводжують впродовж першого 
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року викладання; аналіз відвідування керівництвом інституту і бажаючими колегами лекцій; Вища школа 
управління МАУП щороку надає можливості підвищення кваліфікації всім НПП. За результатами щорічного 
рейтингу "Лідер освіти", відбувається преміювання кафедр і окремих викладачів за навчальні досягнення і 
професійну майстерність: https://www.facebook.com/groups/2965200326864740/permalink/3762133883838043/.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Академія безкоштовно друкує науково-практичні результати досліджень у вигляді статей в збірниках, які видаються 
в ЗВО та тез конференцій, що проводяться на базі Академії. Науково-педагогічним працівникам оплачуються 
видання публікацій в збірниках, які входять до наукометричних баз. Викладачам, які очолюють внутрішні 
рейтингові списки в Академії та інституті, керівництво ЗВО преміює матеріально, подає списки викладачів в МОН 
для відзначення. За результатами щорічного рейтингу "Лідер освіти" у 2019/2020 н.р. кафедра іноземної філології 
посіла 3 місце в номінації "Краща кафедра року" і отримала грошову винагороду: 
https://www.facebook.com/groups/2965200326864740/permalink/3762133883838043/.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фінансові ресурси забезпечують досягнення визначених ОП цілей та ПРН, оскільки планування їх здійснюється 
перспективно, передбачається планом роботи Академії та уточнюється у кінці кожного фінансового року. Достатня 
розумність фінансування потреб регулюються фінансово-плановим відділом бухгалтерії за погодженням із 
Наглядовою радою Академії та гарантом ОП. Матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, 
обладнання тощо) забезпечують досягнення визначених ОП цілей та ПРН наступним чином: бібліотечний фонд за 
спеціальністю 035 «Філологія» відповідає Ліцензійним умовам; передплачуються основні педагогічні та методичні 
видання України; програмне забезпечення оформлене належним чином та дає можливість використовувати і 
виготовляти відеолекції; створювати презентації тощо; навчально-методичне забезпечення ОП дає можливість 
досягти визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання завдяки його змістовій 
насиченості та постійному оновленню. Робочі програми навчальних дисциплін, матеріали практичних занять, теми 
магістерських робіт тощо проходять реальне обговорення на кафедрі та періодично проходять методичну 
експертизу, яка проводиться комісією моніторингу освітніх програм та навчально-методичного забезпечення 
методичної ради інституту: http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/imvsn/metodichna-rada-institutu.html.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

У відповідності до «Положення про організацію  освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
(https://drive.google.com/file/d/1xbY3tAcAgu7MXJKaw3ioOE50X0eMbqOj/view) здобувачі вищої освіти в Академії 
мають можливість безоплатно користуватись бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та 
спортивною базою Академії; безоплатно забезпечуються інформацією для навчання у доступних форматах з 
використанням технологій, у яких враховано обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з 
особливими освітніми потребами); користуватись виробничою, культурно-освітньою, побутовою базами Академії у 
порядку, передбаченому Статутом: https://drive.google.com/file/d/1UOq8NyRCtkPTo4wazOLHy4lq50WphtQ_/view та 
Правилами внутрішнього розпорядку Академії 
https://drive.google.com/file/d/0B0yEyg903WzkaUZ6ZFhLWjBtTnM/view; брати участь у науково-дослідних, 
дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт 
для публікації, у заходах з освітньої, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності Академії, а 
також брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, організації дозвілля, 
побуту, оздоровлення; безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах та організаціях, а також на 
оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством. Академія задля виявлення і 
врахування потреб та інтересів проводить консультації із студентським самоврядуванням, періодичні опитування, 
системні зустрічі тощо.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Приміщення, в яких проводяться аудиторні заняття, мають відповідні санітарно-технічні дозволи та заключні 
дозвільні акти про стан пожежної безпеки в приміщеннях. Крім того, у відповідності до «Положення про 
організацію освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
(https://drive.google.com/file/d/1xbY3tAcAgu7MXJKaw3ioOE50X0eMbqOj/view) здобувачі в Академії мають право на 
академічну відпустку або перерву в навчанні зі збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на 
поновлення навчання у порядку; участь у формуванні індивідуального навчального плану; моральне і/або 
матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні 
досягнення тощо; захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного і психічного насильства; спеціальний 
навчально-реабілітаційний супровід і вільний доступ до інфраструктури Академії відповідно до медико-соціальних 
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показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я. Щодо психічного здоров’я, то про 
нього Академія, інститут дбають насамперед через створення загальної доброзичливої атмосфери співробітництва 
та підтримки.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Освітня та організаційна підтримка здобувачів відбувається в першу чергу через їх взаємодію з працівниками 
деканату, де вони за первинним зверненням можуть отримати будь-яку необхідну інформацію, що стосується 
освітнього процесу, навчально-методичного забезпечення (загальні питання) та організації навчання та проживання 
в гуртожитку. Також деканатом безоплатно надаються послуги щодо забезпечення здобувачів необхідною 
документацією для оформлення соціальних пільг, надання персональної інформації для контролюючих органів 
тощо. Працівниками деканату як  первинною ланкою розглядаються конфліктні ситуації між викладачами і 
здобувачами, узгоджуються графіки консультацій в разі навчання за індивідуальним планом. Інформаційна 
підтримка здобувачів відбувається на базі основної інформаційної платформи Академії – офіційному сайті 
(http://maup.com.ua), де розміщується актуальна інформація про життя ЗВО: заходи, події, нормативні документи, 
оголошення. В якості інформаційного забезпечення освітнього процесу в Академії використовується програмний 
продукт, розміщений на офіційному сайті, який забезпечує он-лайн доступ здобувачів до розкладу занять усіх 
спеціальностей та викладачів з можливістю відслідковувати оперативні зміни. Консультативна підтримка здобувачів 
з питань працевлаштування надається Центром організації практики, працевлаштування студентів та роботи з 
випускниками: http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/centri-ta-kursi/praktika-pracevlashtuvannya-studentiv-ta-
robota-z-vipusknikami.html, деканатами. В якості соціальної підтримки деканат та студентське самоврядування 
звертаються з клопотанням в разі потреби для отримання матеріальної  допомоги у випадках, встановлених 
законодавством. Департамент позанавчальної роботи та спорту займається навчально-виховною роботою, 
функціями якого є моніторинг соціально-комунікативних питань в середовищі студентів. Моніторингова комісія 
якості вищої освіти, яка створена методичною радою інституту проводить анкетування (опитування) здобувачів, з 
метою визначити оцінку студентів в наданні різнобічної підтримки з боку Академії. В разі виникнення зауважень 
або нарікань на роботу в будь-якому напрямку підтримки адміністрацією інституту вживаються відповідні заходи з 
метою підвищення рівня надання послуг. Політика адміністрації полягає в забезпеченні підтримки на достатньо 
високому рівні. 

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами в Академії «Положенням про організацію 
освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
(https://drive.google.com/file/d/1xbY3tAcAgu7MXJKaw3ioOE50X0eMbqOj/view ) передбачено можливість надання 
здобувачеві академічної відпустки або перерви в навчанні зі збереженням окремих прав, а також на поновлення 
навчання у встановленому в Академії порядку; передбачено участь здобувача у формуванні індивідуального 
навчального плану на підставі медичних або інших причин, підтверджених документально. Сходинки усіх 
навчальних корпусів і гуртожитків (де розміщуються здобувачі із особливими потребами) облаштовані пандусами 
або ліфтами.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

В Академії на постійній основі діє посада студентського омбудсмена:
http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/novini1/usi-novini1/fursa-oleksandr-studentskij-ombudsmen-akademii.html, 
який функціонує відповідно Положенню: http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/studenska-rada/upovnovazheni-prav-
studentiv.html, і представляє інтереси студентів перед адміністрацією при врегулюванні конфліктних ситуацій: 
http://maup.com.ua/assets/files/studrada/polozhennya-pro-buling-2020.pdf. В Академії і в інституті є встановлені у 
відкритих місцях «скриньки довіри» з запитаннями до ректора Академії та директора інституту, в які студенти 
(навіть анонімно) можуть залишити запитання або скарги до адміністрації. Такий механізм взаємодії між 
здобувачами та керівництвом існує в інституті більше 15 років і довів свою ефективність можливістю оперативно 
реагувати на конфліктні ситуації, пов’язані випадками сексуальних домагань, дискримінацією та корупцією. Разом з 
цим в «Положенні про організацію освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» чітко визначаються вимоги до 
науково-педагогічних працівників, а саме, дотримання норм педагогічної етики, академічної доброчесності, моралі, 
поважати гідність осіб, які навчаються в Академії, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі 
патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України, дотримання статуту Академії, законів 
України, інших нормативно-правових актів МОН України, а також готувати студентів до свідомого життя в дусі 
взаєморозуміння, миру, гендерної рівності, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 
групами. Психологічну допомогу чи консультацію здобувачі можуть получити в Центрі практичної психології: 
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/centri-ta-kursi/psihologichna-laboratoriya.html. Під час реалізації 
освітньої програми випадків подібних конфліктних ситуацій не було.
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8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм регулюються в 
Академії Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (https://drive.google.com/file/d/1_-
vhNhXtjgJ2khQxpSUXkhO2Dx5fpiSq/view) та Положенням про розроблення та реалізацію освітніх програм 
(https://drive.google.com/file/d/1V7lqVYJs8_Bl44CHP-drgKGUsabotIux/view. 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

ЗВО проводить моніторинг і періодичний перегляд ОП, щоб гарантувати, що вони досягають встановлених для них 
цілей і відповідають потребам здобувачів та суспільства. Ці перегляди ведуть до безперервного вдосконалення ОП. 
Регулярний моніторинг, перегляд і оновлення ОП мають на меті гарантувати, що надання освітніх послуг 
залишається на відповідному рівні, а також створює сприятливе й ефективне навчальне середовище для здобувачів. 
Вони включають оцінювання: змісту ОП у світлі останніх досліджень у даній галузі знань, гарантуючи, що ОП 
відповідає сучасним вимогам; потреб суспільства, що змінюються; навчального навантаження здобувачів, їх 
досягнень і завершення ОП; ефективності процедур оцінювання; очікувань, потреб і задоволення здобувачів 
стосовно ОП; навчального середовища і послуг з підтримки здобувачів, а також їх відповідність меті програми. ОП 
регулярно переглядають і оновлюють, залучаючи до цього процесу здобувачів та інших стейкхолдерів. Зібрану 
інформацію аналізують і на її основі адаптують програму, щоб забезпечити її відповідність сучасним вимогам. 
Характеристики оновленої програми публікують на офіційному сайті Академії. Освітні програми переглядаються по 
мірі необхідності, але не рідше 1 разу на рік рівня вищої освіти другого (магістерського) рівня. Оновленням змісту 
ОП займаються провідні фахівці, які входять до НМради спеціальності. При коригуванні ОП в обов’язковому 
порядку враховуються зауваження, висловленні НПП, здобувачами, а також зміни нормативної бази від МОН. У 
2019 ОП переглядалася у зв’язку із затвердженням та введенням в дію наказом Міністерства освіти і науки України 
від 20.06.2019 р. № 871 Стандарту вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 03 Гуманітарні 
науки, спеціальність 035 Філологія. У 2020 році ОП переглядалася із урахуванням зауважень і пропозицій 
експертної групи, галузевої експертної ради, рекомендаціями роботодавців, пропозицій, отриманих від внутрішніх 
стейкхолдерів.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості наступним 
чином: періодично організовуються студентські опитування (не менше ніж один раз на семестр) з метою 
встановлення актуальності вивчення курсів дисциплін, повноти їх розкриття, цілісністю та широкоформатністю 
викладання навчального матеріалу, оптимальних форм звіту за вивчений курс; до опрацювання матеріалів 
опитування залучається студентське самоврядування, представники якого мають повноваження оприлюднювати 
думку здобувачів, що не приймали участь в опитуванні; голова ради студентського самоврядування є постійним 
членом Вченої ради інституту та присутній на засіданнях науково-методичних комісій та методичної ради інституту, 
де має можливість оприлюднювати точку зору здобувачів з будь-яких питань з організації навчального процесу.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості освітньої програми 
завдяки участі у моніторингової комісії якості методичної ради інституту та опосередковано – через мотивування 
здобувачів вищої освіти до участі в опитуванні.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Роботодавці безпосередньо або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду освітньої 
програми та інших процедур забезпечення її якості наступним чином: під час перекладацької та переддипломної 
практики проводиться опитування фахівців-практиків щодо змісту ОП: http://maup.com.ua/ua/pro-
akademiyu/instituti/imvsn/kafedra-inozemnih-mov/opituvannya2.html; провідні фахівці періодично запрошуються на 
засідання методичної ради інституту, де проходять обговорення та коригування освітньої програми; провідні 
лектори-практики залучаються для розробки робочих програм та написання базових практичних курсів дисциплін. 
Їх експертна думка є важливою при визначенні мети та програмних результатів ОП. Наприклад, директор 
міжнародного центру «Антей» Ліпський А.В. брав участь в засіданні науково-методичної комісії спеціальності, де 
надав пропозиції щодо кореляції курсу «Переклад науково-технічного дискурсу» до вимог сучасних перекладацьких 
практик.
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Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Академія проходить повторну акредитацію освітньої програми. На  кафедрі ведеться активна робота у напрямку 
налагодження і підтримки тісних зав’язків із випускниками. Створено Базу даних випускників. Під час освітнього 
процесу створюються контактні групи у соціальних мережах, за допомогою мобільних пристроїв та електронних 
ресурсів, які сприяють швидкій комунікації та підтримці двосторонніх в’язків, які збережуться навіть після випуску 
здобувачів Академії. Результати опитування випускників: http://maup.com.ua/ua/pro-
akademiyu/instituti/imvsn/kafedra-inozemnih-mov/opituvannya2.html

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Академія проходить повторну акредитацію освітньої програми. Недоліки, які були виявлені виправлені, а саме: по 
критерію 2: вдосконалена процедура формування індивідуальної траєкторії навчання (процедура вибору дисциплін; 
на сайті інституту http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/imvsn/zagalnoakademichni-disciplini-vilnogo-viboru-
studentiv.html та кафедри http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/imvsn/kafedra-inozemnih-mov/disciplini-
vilnogo-viboru-studenta-specialnosti-filologiya.html розміщено робочі навчальні програми дисциплін вільного 
вибору); педагогічна практика змінена на перекладацьку; навчальним планом передбачено можливість вибору 
дисципліни (3 кредити ЄКТС) з інших ОП магістерського рівня; проведено інформаційне роз’яснення серед 
здобувачів щодо необхідності розвитку soft-skills (інформування відбувається на сторінках Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/2965200326864740/permalink/3913624658688964/). Виправлено зауваження ГЕР: 
в навчальний план включено обов’язковий ОК6 та вибірковий ВК14, які стосуються літературознавства. За 
критерієм 3: студенти обізнані щодо можливості визнання РН, здобутих шляхом неформальної освіти 
(інформування відбувається на сторінках Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/2965200326864740/permalink/3868011356583628/). За критерієм 4: в робочі 
навчальні програми включено джерела іноз.мовою, які надають студентам можливість ознайомлюватися з 
міжнародним досвідом, вільно включатися в дослідницьку й інтернаціоналізаційну діяльність ЗВО. Пройшли 
міжнародне стажування 3 НПП кафедри, 5 НПП - підвищили кваліфікацію (сертифікати у портфоліо НПП на сайті 
кафедри). За критерієм 5: в усі робочі навчальні програми включено інформацію, яка регламентує систему 
контрольних заходів щодо оцінювання знань і умінь студентів. Розроблено Положення про оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти: http://maup.com.ua/assets/files/publ-adm/nakaz-191.1-0.pdf. Виправлено 
зауваження ГЕР: форма підсумкової атестації приведена у відповідність до Стандарту: «атестація здійснюється у 
формі публічного захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи (проекту). На сторінці кафедри розміщено 
«Методичні рекомендації щодо написання дипломної (кваліфікаційної роботи)» із критеріями її оцінювання: 
https://drive.google.com/file/d/1vX7AHa06hAqaCMlHVwynNOA-RLV0HzDN/view. За критерієм 6: на сайті кафедри 
розміщено деталізовану інформацію про НПП: http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/imvsn/kafedra-
inozemnih-mov.html. За критерієм 7: всі робочі програми навчальних дисциплін містять прозорі критерії 
накопичення балів під час навчального процесу. За критерієм 8: Академія запровадила відстеження кар’єрних 
шляхів випускників (3 студентів за даною ОП) їх опитування: http://maup.com.ua/ua/pro-
akademiyu/instituti/imvsn/kafedra-inozemnih-mov/opituvannya2.html. За критерієм 9: РНП доповнені на сайті 
титульними аркушами з інформацією про розробників та реквізитами їх затвердження. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Зауваження та пропозиції з попередньої акредитації освітньої програми враховані під час удосконалення ОП. 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Академія гарантує безперервний процес внутрішнього забезпечення якості ОП та її вдосконалення із залученням 
усіх учасників академічної спільноти освітнього процесу відповідно до Статуту Академії. Процедури внутрішнього 
забезпечення якості ОП реалізуються підтриманням сукупності цінностей, принципів, норм, правил поведінки, які 
становлять культуру якості освіти, через академічну автономію, довіру, прозорість, партнерство, об’єктивність, 
субсидіарність, академічну доброчесність, академічну свободу, комунікації, колегіальну відповідальність, 
запобігання корупції. Учасники академічної спільноти Академії залучаються до процесів забезпечення якості ОП 
через культурний вимір – спільних цінностей, переконань, очікувань, зобов’язань у відношенні до якості, 
структурний вимір – підрозділи, відповідальні за забезпечення якості, політику, стратегію забезпечення якості 
освіти, інструменти, процедури та механізми. Політика Академії базується на принципі, що внутрішнє забезпечення 
якості ОП безпосередньо стосується кожної складової освітнього процесу, проте основне − це навчання та 
викладання.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

ВСЗЯ в Академії діє: на рівні Академії; на рівні інститутів/факультетів; на рівні кафедр. Відповідає за внутрішню 
систему якості Центр забезпечення якості вищої освіти, який взаємодіє із: дирекціями інститутів з питань 
організації освітньої діяльності, моніторингу якості; Управлінням організації освітнього процесу: з питань 
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функціонування інформац. систем управління освітнім процесом, отримання інформації про якісні та абсолютні 
показники успішності; Центром організації наукової роботи: з питань організації та проведення наукової діяльності;  
факультетами дистанційної освіти: з питань організації та використання дистанційних технологій, розробки 
дистанційних курсів; Департаментом забезпечення роботи приймальної комісії: з питань обміну інформацією між 
інформаційною системою управління освітнім процесом та ЄДЕБО; з питань зарахування, відрахування; 
своєчасного внесення інформації про рух контингенту. Міжнародним відкритим університетом з питань реалізації 
міжнародного співробітництва. Центром організації практики, працевлаштування студентів та роботи з 
випускниками з питань залучення роботодавців до проведення занять, практики, сприяння працевлаштуванню, 
стажування НПП. Департаментом кадрового забезпечення та економіки праці: з питань стимулювання персоналу; 
отримання інформації про кадрове забезпечення; бібліотекою: з питань забезпечення літературою; органами 
студсамоврядування. Модель ВЗЯО розміщена на сайті Академії  http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-
maup/sistema-yakosti/struktura-sistemi.html. 

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в Академії регулюються: Положенням про організацію 
освітнього процесу https://drive.google.com/file/d/1xbY3tAcAgu7MXJKaw3ioOE50X0eMbqOj/view; Положенням про 
обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників:  
https://drive.google.com/file/d/0B0yEyg903WzkZnU4SEVTU1FVY3ZaUTUxM0JxMFlZMFF4bW9J/view; Критеріями 
оцінювання знань і умінь студентів http://maup.com.ua/assets/files/pdf/ocin-znan-stud.pdf; Положенням про порядок 
реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін 
https://drive.google.com/file/d/1iOeZCLOHjS0rG7_1RMsZ9PN1-iTI7PcK/view тощо. Доступність документів для 
учасників освітнього процесу забезпечується розміщенням на офіційному сайті Академії 
(http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/sistema-yakosti/studentocentrovane-navchannya.html) 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/imvsn/kafedra-inozemnih-mov/akreditaciya2.html

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

http://maup.com.ua/assets/files/filolog/akredetacia/opp_angl-mova-literatura_2020.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони:
1. Вмотивований і компетентний науково-педагогічний склад, який забезпечує якісну освіту.
2. Сучасна матеріально-технічна база, яка створює сприятливі умови для освітньої діяльності.
3. Міжнародна співпраця з університетами.
4. Постійний та тісний зв'язок зі стейкхолдерами.
5. Сприятливі умови навчання забезпечує команда викладачів, пов’язана спільною метою та інтересами.
6. Постійні зв’язки з вітчизняними університетами.
7. Якість навчання гарантується внутрішніми правилами та нормативними актами.
8. Ефективна внутрішня система забезпечення якості вищої освіти.
Слабкі сторони:
1. Належним чином не налагоджена постійна співпраця з колегами-практиками зарубіжних країн.
2. Брак іноземних викладачів.
3. На стадії становлення знаходиться процес міжнародної мобільності НПП і здобувачів вищої освіти, участі у 
міжнародних проєктах і програмах.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективи розвитку:
Групою забезпечення було розроблено та внесено в ОПП ряд нових дисциплін, склад та наповнення яких забезпечує 
якісну підготовку саме таких фахівців.
Запровадження неформальної та дуальної форм навчання. Реалізація таких процесів передбачає:
- переформатування навчального плану та його компонентів у кредитах, та модернізацією змісту існуючих 
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компонентів;
- розробку та впровадження в освітній процес нових методик навчання, які спрямовані на забезпечення стійкості 
професійної діяльності;
- розробку дистанційних курсів для нових дисциплін;
- підготовку викладачів кафедри для роботи за передовими європейськими практиками, для формування 
відповідного навчального контенту тощо (включно із проведенням тренінгів);
- залучення стейкхолдерів до модернізації ОПП.
 Наступною перспективою розвитку є  посилення взаємного зв'язку навчальної, наукової та освітньої складових 
програми та стратегічні зміни за напрямками: спрямованість і фінансування досліджень, вмотивованість студентів, 
професіоналізм викладачів, інтернаціоналізація. Для цього передбачено такі заходи:
- опанування нових напрямків досліджень з відповідним доповненням змісту освітніх компонент актуалізованою 
проблематикою: інтернаціоналізація контингенту та тематики освітніх компонентів ОПП, партнерства за 
програмою та джерел фінансування.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Гончаренко Михайло Федорович

Дата: 17.11.2020 р.

Сторінка 20



Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Методологія наукових 
досліджень та 
академічна 
доброчесність

навчальна 
дисципліна

ОК1 Методологія 
наукових 

досліджень.pdf

KCxA4Xv8SznMJz1U
QMPzUw6IEQ+mod

odPCCyYI//A8g=

Мультимедійна аудиторія
Мультимедійний проектор – 1 
шт.
Екран – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт.
Рік покупки -2017 р.

Українська мова 
професійного 
спрямування

навчальна 
дисципліна

ОК2 Українська 
мова професійного 
спрямування.pdf

11k16Ydur3BJvAuSF
QwlmovRSnH6mJp

m7UUzBdrK8lI=

Мультимедійна аудиторія
Мультимедійний проектор – 1 
шт.
Екран – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт.
Рік покупки -2017 р.

Інформаційні 
технології у 
професійній 
діяльності

навчальна 
дисципліна

ОК3 Інформаційні 
техноогії в 
професійній 

діяльності.pdf

yGBeZAGxGbep77a3
HpOrr1j54pesOzxtxk

qoFO7Pk38=

Кабінет інформатики та 
обчислювальної техніки – 41,1м2
Комп'ютер AMD A4 3.2GHz/A68 / 
4GB/500GB/450W/Genius  
клавіатура + миша/ Acer 18.5– 15 
шт.
Рік покупки - 2017 р.
Тип процесорів IntelCorei5-4460 
Оперативна пам'ять 4 GBРозмір 
жорсткого диску 500 GB                                         
Тип моніторів: LCD19’

Педагогіка та 
психологія вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

ОК4 Педагогіка і 
психологія вищої 

школи.pdf

zn6pUwoS4qbrxFw6
n3EOmlqobRvLCBUl

GTyd8j4sacI=

Мультимедійна аудиторія
Мультимедійний проектор – 1 
шт.
Екран – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт.
Рік покупки -2017 р.

Техніка перекладу з 
основної іноземної 
мови (англійської)

навчальна 
дисципліна

ОК5 Техніка 
перекладу з 
основної анг 

мови.pdf

Bbz2OqstUYcFqXwn
DJ9OMiCGV+LQGis

sY/crYHbytfw=

Лінгафонний кабінет (вул. 
Фрометівська, 2, каб.17/1) – 25 м2
Ноутбук LenovoG70-35 
(80G5001TUA) - 1шт.
DVD playerMysteryElectronics 
MPS-109 Black - 1шт.
Телевізор (плазма) Philips 50 PFT 
5660/12 - 1шт.
Мультимедійна дошка – 1 шт.,
Проектор EpsonLCOProjektor 
(Model: H 328 B) – 1 
Комп’ютерний кабель з USB 
роз’ємами – 10м;
Подовжувач-перемикач 
електричний на п’ять гнізд – 5 м;
Комплект DVD дисків для запису 
інформації;
Навушники 16 шт.

Література 
англомовних країн

навчальна 
дисципліна

ОК6 Література 
англомовних 

країн.pdf

kFP976OLgvKOUoN
GMQ3/+Me/JVTEz
mcNg0qa9JsGCqE=

Мультимедійна аудиторія
Мультимедійний проектор – 1 
шт.
Екран – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт.
Рік покупки -2017 р.

Актуальні питання 
перекладознавства

навчальна 
дисципліна

ОК7 Актуальні 
питання 

перекладознавства
.pdf

3tB0wHvTMOhgwO2
PVwPh6MlQhM+tds
6Wz2uDNP+0tsY=

Лінгафонний кабінет (вул. 
Фрометівська, 2, каб.17/1) – 25 м2
Ноутбук LenovoG70-35 
(80G5001TUA) - 1шт.
DVD playerMysteryElectronics 
MPS-109 Black - 1шт.
Телевізор (плазма) Philips 50 PFT 
5660/12 - 1шт.
Мультимедійна дошка – 1 шт.,



Проектор EpsonLCOProjektor 
(Model: H 328 B) – 1 
Комп’ютерний кабель з USB 
роз’ємами – 10м;
Подовжувач-перемикач 
електричний на п’ять гнізд – 5 м;
Комплект DVD дисків для запису 
інформації;
Навушники 16 шт.

Практичний курс 
другої іноземної мови 
(німецька)

навчальна 
дисципліна

ОК8 Практичний 
курс другої 

іноземної мови 
(німецької).pdf

1R983TljJMA+gS9rG
GsnuzBIRWIKkYlH/

S3/TRkoJIo=

Лінгафонний кабінет (вул. 
Фрометівська, 2, каб.17/1) – 25 м2
Ноутбук LenovoG70-35 
(80G5001TUA) - 1шт.
DVD playerMysteryElectronics 
MPS-109 Black - 1шт.
Телевізор (плазма) Philips 50 PFT 
5660/12 - 1шт.
Мультимедійна дошка – 1 шт.,
Проектор EpsonLCOProjektor 
(Model: H 328 B) – 1 
Комп’ютерний кабель з USB 
роз’ємами – 10м;
Подовжувач-перемикач 
електричний на п’ять гнізд – 5 м;
Комплект DVD дисків для запису 
інформації;
Навушники 16 шт.

Комунікативні 
стратегії іншомовного 
спілкування

навчальна 
дисципліна

ОК9 Комунікативні 
стратегії 

іншомовного 
спілкування.pdf

MRGBo2qFNxcrMPb
SMQt4yPkHp5aPU8c

kU2dU13gC5fE=

Лінгафонний кабінет (вул. 
Фрометівська, 2, каб.17/1) – 25 м2
Ноутбук LenovoG70-35 
(80G5001TUA) - 1шт.
DVD playerMysteryElectronics 
MPS-109 Black - 1шт.
Телевізор (плазма) Philips 50 PFT 
5660/12 - 1шт.
Мультимедійна дошка – 1 шт.,
Проектор EpsonLCOProjektor 
(Model: H 328 B) – 1 
Комп’ютерний кабель з USB 
роз’ємами – 10м;
Подовжувач-перемикач 
електричний на п’ять гнізд – 5 м;
Комплект DVD дисків для запису 
інформації;
Навушники 16 шт.

Жанрові теорії 
перекладу

навчальна 
дисципліна

ОК10 Жанрові 
теорії 

перекладу.pdf

J2yfyB0JHkqxJ70QI
4Qi5Oic0zu+VfZNg2

nIF3tYoiU=

Лінгафонний кабінет (вул. 
Фрометівська, 2, каб.17/1) – 25 м2
Ноутбук LenovoG70-35 
(80G5001TUA) - 1шт.
DVD playerMysteryElectronics 
MPS-109 Black - 1шт.
Телевізор (плазма) Philips 50 PFT 
5660/12 - 1шт.
Мультимедійна дошка – 1 шт.,
Проектор EpsonLCOProjektor 
(Model: H 328 B) – 1 
Комп’ютерний кабель з USB 
роз’ємами – 10м;
Подовжувач-перемикач 
електричний на п’ять гнізд – 5 м;
Комплект DVD дисків для запису 
інформації;
Навушники 16 шт.

Перекладацька 
практика

практика РП перекладацька 
практика (1).pdf

tPWFPk2zM9srvm0r
/79Ebv4toqF4rQ4B7

wZMh62af0A=

Лінгафонний кабінет (вул. 
Фрометівська, 2, каб.17/1) – 25 м2
Ноутбук LenovoG70-35 
(80G5001TUA) - 1шт.
DVD playerMysteryElectronics 
MPS-109 Black - 1шт.
Телевізор (плазма) Philips 50 PFT 
5660/12 - 1шт.
Мультимедійна дошка – 1 шт.,
Проектор EpsonLCOProjektor 
(Model: H 328 B) – 1 
Комп’ютерний кабель з USB 
роз’ємами – 10м;
Подовжувач-перемикач 



електричний на п’ять гнізд – 5 м;
Комплект DVD дисків для запису 
інформації;
Навушники 16 шт.

Переддипломна 
практика

практика РП переддипломна  
практика.pdf

K/MOayHrmXdXZS
VPzoCx8Mt6OyUGK
Jiq9gf0GNLLpS8=

Мультимедійна аудиторія
Мультимедійний проектор – 1 
шт.
Екран – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт.
Рік покупки -2017 р.

Дипломна 
(кваліфікаційна) 
робота

підсумкова 
атестація

тематика 
магістерських 

робіт.pdf

vdogIyco9T2RjXSeg
QMfgyA5TVT6+Yqwf

y7KG7vyo1s=

Мультимедійна аудиторія
Мультимедійний проектор – 1 
шт.
Екран – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт.
Рік покупки -2017 р.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

366842 Семененко 
Лариса 
Леонідівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин та 
соціальних 

наук 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 058946, 
виданий 

14.04.2010

15 Комунікативні 
стратегії 
іншомовного 
спілкування

Кваліфікація 
викладача: диплом 
спеціаліста  КВ № 
25651846, дата видачі 
30.06.2004 р., 
Київський 
національнийуніверси
тет імені Т. Г. 
Шевченка, Кандидат 
філологічних наук, 
035-Філологія 
(10.01.01-українська 
література), 2010
Тема дисертації: 
«Динаміка суспільно 
політичної лексики 
кінця ХХ початку ХХІ 
століття» 
ДК № 058946 
14.04.2010
Підвищення 
кваліфікації:
ПрАТ ВНЗ 
Міжрегіональна 
Академія управління 
персоналом;
Свідоцтво ПК № 
00127522/004239-20  
від 26.02.2020р.
За програмою 
«Філологія». Тема 
випускної роботи – 
«Навчання студентів 
редагуванню 
перекладів із 
застосуванням 
інформаційних 
технологій»
30.2.
1.Конструювання 
поняттєвого поля 
політичної дійсності / 
Л.Л. Семененко // 
Матеріали 
Міжнародної науково-



практичної 
конференції «Україна 
і світ: діалог мов та 
культур» . – К., 2018. – 
С. 290–292. 
2.Передкатегоризацій
на основа політичної 
дійсності / 
Л.Л. Семененко // 
Міжнародний 
науковий журнал 
«Интернаука». – К., 
2017. – № 14 (36). – С. 
108–110.
3.Категорійні 
характеристики 
суспільно-політичної 
лексики / 
Л.Л. Семененко // 
Наукові записки 
Національного 
університету 
“Острозька академія”: 
Серія “Філологічна”. – 
Острог, 2017. – Вип. 
64, ч. 2. – С. 118–120.
4.Ситуація як 
об’єктивний чинник 
мовної категоризації 
політичної дійсності / 
Л.Л. Семененко // 
Актуальні проблеми 
романо-германської 
філології та 
прикладної 
лінгвістики. – Вип. 2 
(15). – Чернівці, 2017. 
– С. 148–151.
5.Політична дійсність 
як концептуально-
тематична ділянка 
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(англійською мовою)

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН18 Педагогіка та 
психологія вищої 
школи

практичне навчання, 
практичні заняття у малих 
групах, проєктне навчання, 
використанням ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
залік

ПРН17 Методологія наукових 
досліджень та 
академічна 
доброчесність

лекція (проблемна, 
інтерактивна), проблемне 
навчання, проєктне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
залік

Інформаційні 
технології у 
професійній 
діяльності

практичне навчання, 
практичні заняття у малих 
групах, проєктне навчання, 
використанням ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
залік

Дипломна 
(кваліфікаційна) 
робота

проєктне навчання 
(індивідуальне), 
дослідницький метод

публічний захист, атестація

ПРН16 Методологія наукових 
досліджень та 
академічна 
доброчесність

лекція (проблемна, 
інтерактивна), проєктне 
навчання (індивідуальне), 
дослідницький метод

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
залік

Актуальні питання 
перекладознавства

лекція (проблемна, 
інтерактивна), проблемне 
навчання, проєктне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
екзамен, курсова робота

Дипломна 
(кваліфікаційна) 
робота

проєктне навчання 
(індивідуальне), 
дослідницький метод

публічний захист, атестація

ПРН15 Література 
англомовних країн

лекція (проблемна, 
інтерактивна), проєктне 
навчання (індивідуальне), 
дослідницький метод

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
екзамен

Актуальні питання 
перекладознавства

лекція (проблемна, 
інтерактивна), проблемне 
навчання, проєктне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
екзамен, курсова робота

Переддипломна 
практика

проєктне навчання 
(індивідуальне), 
дослідницький метод

звіт, підсумковий контроль - 
залік

Дипломна 
(кваліфікаційна) 
робота

проєктне навчання 
(індивідуальне), 
дослідницький метод

публічний захист, атестація

ПРН14 Техніка перекладу з 
основної іноземної 
мови (англійської)

практичне навчання, 
практичні заняття у малих 
групах, проєктне навчання, 
використанням ігрових 

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
екзамен



ситуацій

Перекладацька 
практика

проєктне навчання 
(індивідуальне), 
дослідницький метод

звіт, підсумковий контроль - 
залік

Жанрові теорії 
перекладу

практичне навчання, 
практичні заняття у малих 
групах, проєктне навчання, 
використанням ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
екзамен

ПРН13 Педагогіка та 
психологія вищої 
школи

практичне навчання, 
практичні заняття у малих 
групах, проєктне навчання, 
використанням ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
залік

Комунікативні 
стратегії іншомовного 
спілкування

практичне навчання, 
практичні заняття у малих 
групах, проєктне навчання, 
використанням ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
екзамен

Дипломна 
(кваліфікаційна) 
робота

проєктне навчання 
(індивідуальне), 
дослідницький метод

публічний захист, атестація

ПРН12 Методологія наукових 
досліджень та 
академічна 
доброчесність

лекція (проблемна, 
інтерактивна), проєктне 
навчання (індивідуальне), 
дослідницький метод

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
екзамен

Дипломна 
(кваліфікаційна) 
робота

проєктне навчання 
(індивідуальне), 
дослідницький метод

публічний захист, атестація

ПРН11 Жанрові теорії 
перекладу

практичне навчання, 
практичні заняття у малих 
групах, проєктне навчання, 
використанням ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
екзамен

Перекладацька 
практика

практичне навчання, 
практичні заняття у малих 
групах, проєктне навчання

звіт, підсумковий контроль - 
залік

Переддипломна 
практика

практичне навчання, 
практичні заняття у малих 
групах, проєктне навчання

звіт, підсумковий контроль - 
залік

Дипломна 
(кваліфікаційна) 
робота

проєктне навчання 
(індивідуальне), 
дослідницький метод

публічний захист, атестація

Література 
англомовних країн

лекція (проблемна, 
інтерактивна), проблемне 
навчання, проєктне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
екзамен

ПРН10 Жанрові теорії 
перекладу

практичне навчання, 
практичні заняття у малих 
групах, проєктне навчання, 
використанням ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
екзамен

Література 
англомовних країн

лекція (проблемна, 
інтерактивна), проблемне 
навчання, проєктне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
екзамен

ПРН9 Жанрові теорії 
перекладу

практичне навчання, 
практичні заняття у малих 
групах, проєктне навчання, 
використанням ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
екзамен

Актуальні питання 
перекладознавства

лекція (проблемна, 
інтерактивна), проблемне 
навчання, проєктне 

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
екзамен, курсова робота



навчання (робота в групі)
ПРН6 Техніка перекладу з 

основної іноземної 
мови (англійської)

практичне навчання, 
практичні заняття у малих 
групах, проєктне навчання, 
використанням ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
екзамен

Література 
англомовних країн

лекція (проблемна, 
інтерактивна), проблемне 
навчання, проєктне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
екзамен

Комунікативні 
стратегії іншомовного 
спілкування

практичне навчання, 
практичні заняття у малих 
групах, проєктне навчання, 
використанням ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
екзамен

ПРН8 Література 
англомовних країн

лекція (проблемна, 
інтерактивна), проблемне 
навчання, проєктне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
екзамен

ПРН1 Методологія наукових 
досліджень та 
академічна 
доброчесність

практичне навчання, 
практичні заняття у малих 
групах, проєктне навчання, 
використанням ігрових 
ситуацій

методи усного контролю, 
підсумковий контроль - 
залік

Педагогіка та 
психологія вищої 
школи

практичне навчання, 
практичні заняття у малих 
групах, проєктне навчання, 
використанням ігрових 
ситуацій

методи усного контролю, 
підсумковий контроль - 
залік

Перекладацька 
практика

практичне навчання, 
практичні заняття у малих 
групах, проєктне навчання

звіт; підсумковий контроль - 
залік

Переддипломна 
практика

практичне навчання, 
практичні заняття у малих 
групах, проєктне навчання

звіт; підсумковий контроль - 
залік

ПРН2 Українська мова 
професійного 
спрямування

лекція (проблемна, 
інтерактивна), проєктне 
навчання (індивідуальне), 
дослідницький метод

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
іспит

Техніка перекладу з 
основної іноземної 
мови (англійської)

практичне навчання, 
практичні заняття у малих 
групах, проєктне навчання, 
використанням ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
екзамен

Практичний курс 
другої іноземної мови 
(німецька)

практичне навчання, 
практичні заняття у малих 
групах, проєктне навчання, 
використанням ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
залік

ПРН7 Актуальні питання 
перекладознавства

лекція (проблемна, 
інтерактивна), проблемне 
навчання, проєктне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
екзамен, курсова робота

Жанрові теорії 
перекладу

практичне навчання, 
практичні заняття у малих 
групах, проєктне навчання, 
використанням ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
екзамен

ПРН4 Актуальні питання 
перекладознавства

лекція (проблемна, 
інтерактивна), проблемне 
навчання, проєктне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
іспит, курсова робота

Комунікативні 
стратегії іншомовного 
спілкування

лекція (проблемна, 
інтерактивна), проблемне 
навчання, проєктне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
іспит



Жанрові теорії 
перекладу

практичне навчання, 
практичні заняття у малих 
групах, проєктне навчання, 
використанням ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
іспит

ПРН5 Педагогіка та 
психологія вищої 
школи

лекція (проблемна, 
інтерактивна), проєктне 
навчання (індивідуальне), 
дослідницький метод

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
залік

Комунікативні 
стратегії іншомовного 
спілкування

практичне навчання, 
практичні заняття у малих 
групах, проєктне навчання, 
використанням ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
іспит

ПРН3 Інформаційні 
технології у 
професійній 
діяльності

практичне навчання, 
практичні заняття у малих 
групах, проєктне навчання, 
використанням ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
залік

Актуальні питання 
перекладознавства

лекція (проблемна, 
інтерактивна), проблемне 
навчання, проєктне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  
підсумковий контроль - 
іспит, курсова робота

 


