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Звіт містить поля для відповідей на відкритих запитань двох видів: «коротке поле» 

(не більше 1500 символів з пробілами) та «довге поле» (не більше 3000 символів з 

пробілами).  
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Ідентифікаційний код ЗВО   

ПІБ керівника ЗВО Курко Микола Нестерович 

Посилання на офіційний вебсайт 

ЗВО  

http://maup.com.ua 

ВСП ЗВО   

Повна назва ВСП ЗВО    

Ідентифікаційний код ВСП ЗВО   

ПІБ керівника ВСП ЗВО    

Посилання на офіційний вебсайт 

ВСП ЗВО  

 

  

Загальна інформація про освітню програму, яка подається на акредитацію  

  

ID освітньої програми в ЄДЕБО    

Назва ОП  Філологія 

Реквізити рішення про 
ліцензування спеціальності на 

відповідному рівні вищої  

освіти   

наказ МОН України №481-л від 19.04.2018 р. 

Цикл (рівень вищої освіти) Магістр 

Галузь знань, спеціальність та (за 

наявності) спеціалізація   

035 «Філологія» 

Структурний підрозділ, що 

забезпечує реалізацію ОП  

Кафедра іноземної філології та перекладу 



Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за  

наявності)  

Магістр філології, перекладач з/на англійської та другої 

іноземної мов, викладач 

Мова (мови) викладання  українська, англійська, німецька 

ПІБ та посада гаранта ОП  Бахов Іван Степанович, завідувач кафедри іноземної 

філології та перекладу, доктор педагогічних наук, 

професор 

  

Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження  довге поле 

 

Освітня програма Філологія з підготовки здобувачів 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 даної освітньої програми в Академії та вступників з метою 

продовження навчання та підготовки висококваліфікованих фахівців. 

До розробки освітньої програми були долучені адміністративний склад Академії та 

науково-педагогічні працівники за фахом, з яких і була сформована група забезпечення. 

На етапі розробки освітньої програми 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. освітня програма 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. У 2018 р. на дану освітню програму був оголошений набір.  

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.  

 

Поля для завантаження загальних документів:  

 Назва/опис документа(ів)  Поле для завантаження 

документів  

*Освітня програма   Х   

*Навчальний план за ОП   Х   

Рецензії та відгуки роботодавців   Х   

  

1. Проектування та цілі освітньої програми  

 

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

коротке поле  

Метою освітньої програми Філологія є надання повної та всебічної інформації для набуття 

освітньої та професійної кваліфікації для здійснення професійної діяльності, пов’язаної із 

аналізом, творенням, перетворенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних 

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

метою), організацією успішної комунікації германськими мовами. 

Акцент освітньої програми наголошується на прикладних аспектах усного та письмового 

перекладу. 



Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням 

сьогоднішнього стану філологічної науки, орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках 

яких можлива подальша професійна та/або наукова кар’єра: перекладач (усний, письмовий, 

синхронний, технічний, художній переклад), викладач вищих навчальних закладів 1-4 

рівня, редактор друкованих та електронних засобів масової інформації. 

Програма розвиває навички і вміння в галузі перекладу з германських мов (усний, 

письмовий, синхронний, технічний, художній переклад). Програма передбачає 

обов’язковою умовою проходження педагогічної та переддипломної практики на 

підприємствах різних галузей економіки, у бюро перекладів та міжнародних відділах 

підприємств, у міжнародних компаніях та у закладах освіти. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП 

відповідають місії та стратегії ЗВО коротке поле  

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». 

Місією Академії є «Разом до вершин професійної досконалості й життєвого успіху 

кожного заради процвітання України» шляхом: 

- надання високоякісної та суспільно-значимої вищої освіти з використанням новітніх 

навчальних технологій з метою постійного підвищення освітньо-культурного рівня 

населення України та інших країн світу; 

- створення атмосфери для самовдосконалення науково-педагогічних працівників, 

співробітників і студентів у процесі їх спільної освітньої, наукової, інноваційної та 

організаційної діяльності з урахуванням особистого покликання і поваги до людини, змін у 

навколишньому світі;  

- підготовка визнаних в Україні та за її межами фахівців-професіоналів нового покоління – 

лідерів у сфері економіки, фінансів, менеджменту, права, міжнародних відносин, 

суспільних комунікаціях та регіональних студіях, туризму, психології, соціальної роботи, 

іноземної філології. медицини, інформаційних технологій та реклами. 

Стратегія розвитку Академії розміщена на офіційному сайті (http://maup.com.ua) та 

передбачає употужнення матеріально-технічного та ресурсного забезпечення освітнього 

процесу; сприяння професійному зростанню науково-педагогічних працівників та 

співробітників, 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:  коротке поле  

- здобувачі вищої освіти та випускники програми 

Здобувачі вищої освіти можуть впливати на зміст освітньої програми так:  
1. Участь у роботі вченої ради Академії, інституту (у складі науково-методичних та 
методичних рад), здійснення моніторингу якості нормативних документів (освітніх 
програм, робочих програм навчальних дисциплін, методичного забезпечення освітнього 

процесу тощо).  
2. Участь у роботі студентської організації самоврядування Академії і інституту.  

3. Участь у роботі академічних груп, ініціативних груп або індивідуально.  
Вивчення і аналіз пропозицій здобувачів вищої освіти щодо змісту освітніх програм та 



покращення якості вищої освіти здійснюється таким чином:  
1. Опитування, репрезентативне опитування, анкетування із забезпеченням публічності та 

прозорості.  
2. Проведення круглих столів, відкритих форумів, дискусійних клубів з адміністрацією 

Академії, інституту та/або за участі роботодавців тощо.  

Оскільки акредитація первинна, то випускників наразі немає.  
Щодо результатів навчання, то вони укладені відповідно до Стандарту вищої освіти за 
спеціальністю на 70%, інша частина результатів навчання стосується дисциплін, що 
розвивають формування загальних та фахових компетентностей. Наприклад, для розвитку 
педагогічної компетентності посилений блок педагогіки та психології вищої школи; 

методики викладання перекладу тощо. 

- роботодавці - коротке поле  

В Академії функціонує Рада роботодавців, серед завдань якої: прогнозування потреб 

ринку праці у фахівцях відповідної спеціальності; надання пропозицій щодо удосконалення 

професійних вимог до фахівців спеціальності; оцінка якості навчальних планів і освітніх 

програм; участь у розробці змісту, інформаційно-методичного і матеріально-технічного 

забезпечення вибіркової складової навчальних планів та освітніх програм; спільна 

реалізація і ресурсна підтримка освітніх програм, виробничих і переддипломних практик; 

залучення студентів і науково-педагогічних працівників до реальної виробничої і 

дослідницької діяльності підприємств і організацій – партнерів Академії; розвиток 

інфраструктури партнерства, створення спільних кабінетів, лабораторій тощо; залучення 

працівників установ, підприємств і організацій до освітнього процесу (читання лекцій, 

проведення практичних занять, керівництво виробничими практиками, курсовим і 

дипломним проектуванням); розробка і апробація ефективних механізмів взаємодії 

Академії з підприємствами-роботодавцями; проведення спільних конференцій та семінарів; 

створення бази даних передових підприємств України, що можуть забезпечити на 

високому рівні практичну підготовку студентів; участь в оцінці якості підготовки 

випускників; забезпечення працевлаштування випускників Академії (попереднього 

закріплення майбутніх випускників за першим робочим місцем); постійний моніторинг 

якості підготовки фахівців серед випускників та провідних роботодавців; організація на 

базі підприємств-роботодавців підвищення кваліфікації і стажувань науково-педагогічних 

працівників Академії. 

Ради роботодавців проводять регулярні засідання як на рівні Академії, так і на рівні 
інститутів. Так, рада роботодавців Навчально-наукового інституту міжнародних відносин 

та соціальних наук долучена до всіх зазначених вище процесів.  
Крім обговорення при зустрічах і на засіданнях Ради, думка роботодавців фіксується 

через опитування. Інтереси роботодавців враховані в аспекті прагнення підготувати 
фахівця з розвинутими професійними компетентностями, які б могли демонструвати свої 
знання, уміння і навички, необхідні для здійснення фахової діяльності, тобто 
безпосередньо на робочому місці. В межах курсів «Техніка усного перекладу», 
«Редагування перекладів», «Переклад конференцій» проводяться практичні заняття  із 
залученням провідних практиків-професіоналів. Наповненість курсів – результат співпраці 
роботодавців з методичною комісією кафедри іноземної філології та перекладу. 
Започатковано проведення майстер-класів, ділових ігор, науково-практичних конференцій і 
семінарів провідними спеціалістами організацій-партнерів. 

- академічна спільнота коротке поле  

Академічна спільнота складається з науково-педагогічних працівників, навчально-

допоміжного та адміністративно-управлінського персоналу. Її цілями є забезпечення 

реалізації освітньої програми на принципах академічної доброчесності, прозорості, 

неупередженості та достовірності інформації; сприяння покращенню побутових умов 

здобувачів вищої освіти 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, Кодекс академічної доброчесності 

педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників та здобувачів освіти, 

Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм тощо. Інтереси академічної 

спільноти як стейкхолдера у формулюванні цілей та програмних результатів враховані 

наступним чином:  

- Вплив академічної спільноти на якість освітніх програм здійснюється через 

моніторинг відповідності освітніх програм нормативним документам і надання пропозицій 

щодо поліпшення якості підготовки фахівців та впровадження сучасних інформаційних 

технологій в сфері виробництва.  

- Одним з інструментів такого впливу є функціонування інституту кураторів. 

- інші стейкхолдери коротке поле  

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 коротке поле  

Цілі та програмні результати навчання відбивають тенденції розвитку спеціальності та 
ринку праці наступним чином: 
Напрями розвитку освітньої програми і спеціальності спрямовані на зближення з 

пріоритетами і потребами сучасного ринку праці у філологічній (перекладацькій) галузі. 
Моніторинг ринку здійснюється постійно, результати обговорюються в Академії на 

зібраннях різного рівня та у спілкуванні зі студентами.  
Основними джерелами інформації є портали вакансій, а також аналітичні компанії, які 
здійснюють моніторинг і аналіз ринку праці. 
Програмний результат освітньої програми – володіння державною та іноземною мовами 

для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й 
наукового спілкування формується в ході вивчення дисциплін «Техніка усного перекладу», 
«Синхронний переклад», «Практика перекладу з основної іноземної (англійської) мови», 
«Практика перекладу з другої іноземної (німецької) мови», що відбиває стрімкий розвиток 

мультикультурного середовища. 
Програмні результати навчання – вміння аналізувати, порівнювати і класифікувати різні 
напрямки і школи в лінгвістиці та літературознавстві формується в результаті вивчення 
дисциплін «Актуальні питання перекладознавства», «Методологія організації наукових 
досліджень», що в умовах глобалізації відбиває значення розвитку філологічної науки та 

перекладацької практики зокрема. 
Курси «Методика викладання перекладу у вищій школі», «Методологія організації 
наукових досліджень» забезпечують формування програмного результату навчання – 
здатність доступно та аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань 
і власну точку зору, обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу 
конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу, що відбиває зацікавленість у 

фахівцях-дослідниках, що спеціалізуються у філологічній галузі. 
Підтвердженням цілей та результатів освітньої програми при підготовці кваліфікованих та 

конкурентоспроможних фахівців є робочі програми дисциплін. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних 

результатів навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст 

коротке поле 

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання освітньої програми було 

враховано галузевий контекст у плані визначення загальних сучасних пріоритетів освіти, 
бачення процесу підготовки та подальшої діяльності філолога-перекладача, а також його 



суспільної ролі. 
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання освітньої програми не 

було потреби враховувати регіональний контекст, оскільки підготовка філологів-
перекладачів відбувається для всієї України.  

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних 

результатів навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та 

іноземних програм коротке поле  

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання освітньої програми було 

враховано досвід аналогічних вітчизняних програм з підготовки магістрів філології, де 

пропонуються власні цілі та певні самостійно розроблені результати навчання. 

Використовується досвід освітньої програми «Філологія» КНУ імені Тараса Шевченка, 

НПУ імені М.П.Драгоманова. Місцем обміну досвідом є науково-практичні конференції, 

які проводяться на базі Академії та інших закладів. Проте переважно вітчизняні програми 

занадто теоретизують підготовку філологів-перекладачів, віддаючи перевагу постулатам 

граматики, а не технологіям практики перекладу. 

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання освітньої програми було 

враховано досвід аналогічних іноземних програм у сфері освіти, зокрема на кращі 

практики підготовки перекладачів у Польщі (Варшавський університет менеджменту). 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, 

визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої 

освіти (за наявності) довге поле  

Здатність обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного 
лінгвістичного чи літературного матеріалу досягається шляхом вивчення теоретичних 
курсів, закріплення їх на практичних, семінарських заняттях та апробації під час 

проходження практики, на науково-практичних конференціях, під час написання статей та 
тез з наукових питань для підвищення свого фахового рівня, що входить як обов’язкова 
компонента загальної підготовки спеціальності. 
Вміння застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку 

мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної 
комунікації, а також техніка усного, синхронного, художнього перекладу відпрацьовується 
на практичних заняттях та під час проходження переддипломної практики в бюро (центрах) 

перекладу. 
Вміння збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й 

перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації) 

відпрацьовується під час проведення студентських наукових конференцій, круглих столів, 

засідань студентського наукового гуртку. 
Здатність створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів, а також 

здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних завдань 

державною та іноземними мовами у сфері  діяльності суб’єктів господарювання здобувачі 

вдосконалюють під час проходження педагогічної та переддипломної практики.  

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? довге поле  

Освітня програма Філологія спеціалізації «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 №871 від 20.06.2019 р. та вимогам Національної 

рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного 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)?  

 67 

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на 

дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?  

 23 

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї 

спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)? довге 

поле  

Так як Стандартом вищої освіти України для другого магістерського рівня за спеціальністю 

«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 дисципліни: історія 

перекладу, теорія перекладу, техніка перекладу з основної (англійської) мови, техніка 

перекладу з другої (німецької) мови, жанрові теорії перекладу, практика перекладу з 

основної іноземної (англійської) мови, практика перекладу з другої іноземної (німецької) 

мови, машинний переклад, техніка усного перекладу, синхронний переклад, художній 

переклад, редагування перекладів, переклад конференцій.  

З метою опанування науково-дослідної і педагогічної діяльності йде вивчення наступних 

дисциплін: методологія організації наукових досліджень; педагогіка та психологія вищої 

школи, актуальні питання перекладознавства, методика викладання перекладу у вищій 

школі, інтелектуальна власність і методологія та організація перекладознавчих досліджень. 

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.  

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу 

лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови і літератури, інформаційно-

комунікаційні технології.  
Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування 

індивідуальної освітньої траєкторії? коротке поле  

Індивідуальна освітня траєкторія формується з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, 
мотивації, можливостей і досвіду студентів, ґрунтується на виборі здобувачем освіти 
освітніх програм за відповідною спеціальністю, навчальних дисциплін, методів і засобів 

навчання.  
Можливість вибору дисциплін реалізовано у вибіркових блоках циклів загальної та 
професійної підготовки. При розробці навчальних планів формування вибіркової 



компоненти здійснюється згідно Закону України «Про вищу освіту» (не менше 25% від 

загального обсягу кредитів ЄКТС). 
Здобувачі вищої освіти на освітній програмі «Філологія» мають можливість формувати 
індивідуальну освітню траєкторію як через вибір навчальних дисциплін, так і через 

можливості неформальної освіти. 

Формування індивідуальної освітньої траєкторії відбувається за такими етапами: 

- На момент вступу здобувачі вищої освіти отримують загальні роз’яснення щодо 
самого поняття «індивідуальна освітня траєкторія» у «Пораднику студента» та під час 

вивчення дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи». 

- На початку І курсу студенти розпочинають процес вибору дисциплін вибіркового 

блоку. 
- Наприкінці І семестру відбувається опитування студентів щодо вивчення мотивації 

вибору. 

- На початку ІІ семестру студенти починають вивчати вибіркові дисципліни. 
Процедура вибору регламентується «Положенням про порядок реалізації студентами ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» права на вільний вибір навчальних дисциплін». 
Сам перелік дисциплін для вибору студента формується відповідно до рішень навчально-
методичних комісій (НМК) кафедр, Ради роботодавців та опитувань студентів. Щороку 
НМК проводять засідання з питань оновлення навчальних робочих планів, структурно-

логічних схем, вибіркової складової ОП тощо. 

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір 

навчальних дисциплін? довге поле  

У відповідності до «Положення про порядок реалізації студентами ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

права на вільний вибір навчальних дисциплін» 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 студентів із порядком, термінами та особливостями запису та формування 

груп для вивчення навчальних дисциплін вільного вибору в Академії, а також із 

особливостями присвоєння професійних кваліфікацій за освітньою програмою, на якій 

навчається студент.  

– 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 і НМК освітніх програм. Ознайомлення 

студентів із переліками дисциплін може розпочинатися із перших днів навчання за 

освітніми програмами. 

– запис студентів на вивчення навчальних дисциплін. Заяви студентів подаються у 

паперовій формі в деканат на ім’я першого проректора.  

– опрацювання заяв студентів деканатами, перевірка контингенту студентів і попереднє 

формування груп на спеціалізації, а також мобільних груп на вивчення вибіркових 

дисциплін. Здійснюється відповідальними працівниками груп забезпечення освітнього 

процесу із використанням функціоналів інформаційної системи Академії. Студент, який не 

визначився з переліком вибіркових дисциплін та не подав заповнену заяву у визначені 

терміни, буде записаний на вивчення тих дисциплін, які перший проректор вважатиме 

необхідними для оптимізації кількісного складу академічних груп 

– остаточне опрацювання заяв студентів деканатами інститутів та факультетів, прийняття 

рішень щодо студентів, які не скористалися правом вільного вибору, перевірка 



контингенту студентів і формування груп на спеціалізації, 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 коротке поле  

Освітньою програмою та навчальним планом передбачено проходження педагогічної та 

переддипломної практики (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 в філологічні (перекладацькій, викладацькій) сфері, отримують доступ до 

спеціалізованого обладнання, яке може бути відсутнє в лінгафонному кабінеті Академії. Ці 

освітні компоненти дають можливість розвивати Soft and Hard Skills та додають гнучкості у 

формуванні індивідуальної освітньої траєкторії студентам. 

Завершальним етапом, який формує Hard Skills, є виконання дипломної роботи (проекту). 

Тематика всіх робіт погоджується в установах та організаціях, які є базами практик, і 

спрямовані на вирішення реальних прикладних задач (перекладацьких чи педагогічних 

практик). Роботодавці вносять свої пропозиції щодо змісту робіт і можуть брати участь у 

захистах дипломних робіт (проектів). Рівень задоволеності компетентностями, набутими 

під час проходження практики, відображено в результатах анкетування студентів. 

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти 

соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та 

результатам навчання ОП коротке поле  

Освітня програма передбачає набуття студентами соціальних навичок. Так, програмний 

результат навчання – упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації 

письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; 

презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами – забезпечується 

включенням в освітню програму дисциплін «Теорія міжкультурної комунікації», 

«Переклад конференцій», «Техніка усного перекладу» тощо, що формує здатність вільно 

володіти іноземною мовою для професійного спілкування та є інструментом підвищення 

професійного та особистісного рівня здобувачів,  забезпечує здатність до ділових і 

наукових комунікацій в рамках наукової спільноти  в глобальному вимірі.  

Проводяться засідання розмовного клубу “Speaking club” за участю директора Платинового 

екзаменаційного  центру «Оксфорд Клас» – Маноха Оксани; генерального 

директора International Language Center – Юрія Корфа; носія мови – Cindy Happiette.  

Здатність розвивати та підвищувати свій загальнокультурний рівень застосовувати навички 
соціальної взаємодії, працювати в команді з використанням креативних підходів, 
налагоджувати комунікаційні зв’язки та міжособистісну взаємодію під час вирішення 
поставлених завдань формується в процесі вивчення дисципліни «Педагогіка і психологія 

вищої школи», що дозволяє досягти програмного результату навчання – знаходити 
оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками 
інших професійних груп різного рівня. 
Здатність нести відповідальність за наслідки прийнятих організаційно-управлінських 
рішень формується в процесі вивчення дисциплін «Інтелектуальна власність і методологія 
та організація перекладознавчих досліджень». 
Захист дипломних (проектних) робіт, звітів про проходження практики, курсових робіт, 

формують у магістрів уміння аргументувати та відстоювати прийняті рішення, акцентуючи 
увагу як на їх переваги, так і на недоліки. На важливості і успішності формування 
професійних соціальних навичок у студентів і випускників Академії наголошують і члени 

Ради роботодавців. 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту? 

коротке поле   

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  

23 Викладачі  

231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів  

2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів  

232 Викладачі середніх навчальних закладів. 

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій був основою для створення робочих 

програм для навчання. 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)? коротке поле  

Згідно освітньої програми навчання здобувачів вищої освіти здійснюється впродовж трьох 
семестрів, перші два з яких присвячені теоретичному і практичному навчанню (перший 
семестр – 30 кредитів ЄКТС, другий – 30 кредитів), а третій – педагогічній та 
переддипломній практиці (10 кредитів ЄКТС) та написанню дипломної роботи (20 кредитів 
ЄКТС). У перші два семестри на самостійну роботу відводиться 40 кредитів (61%). 
Самостійна робота магістрів повинна становити від 1/3 до 2/3 часу на вивчення дисципліни 
(Положення про підготовку магістрів в ПрАТ ВНЗ «МАУП») та передбачає додаткове 
опрацювання лекційного матеріалу, підготовку до виконання самостійних робіт, виконання 
інших практичних завдань і проектів, передбачених робочою програмою.  

У першому семестрі виконується курсовий проект, на який відводиться не більше одного 

кредиту. В розрізі аудиторних годин найбільшу частку займають практичні заняття (326 

год, 53% аудиторного навантаження), дещо меншу – лекційні (284 год). Такий розподіл 

обумовлений практичною спрямованістю ОП, а також віднесенням її до категорії освітньо-

професійних. Практична орієнтованість ОП є предметом обговорень на засіданнях кафедр, 

Ради роботодавців, а також при спілкуванні і опитуванні студентів.  

Проводяться періодичні опитування студентів щодо їх ймовірного перенавантаження та 

визначення реальної необхідності кількості годин на виконання самостійної роботи. 

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 

коротке поле  

 За освітньою програмою не здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною 

формою освіти. 

 

За освітньою програмою передбачено проходження педагогічної та переддипломної 

практики здобувачами в закладах середньої та вищої освіти, в бюро перекладу тощо. 

Активну участь в підготовці майбутніх фахівців беруть роботодавці, надаючи можливості 

здобувачам вищої освіти опановувати практичні навички, а залучені викладачі-практики в 

свою чергу допомагають в розробці нових методичних підходів. Це сприяє розвитку у 

здобувачів вищої освіти практичного розуміння особливостей своєї професії, адаптації 

освітнього процесу в Академії до вимог ринку праці.   

  

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання  

Наведіть посилання 

на веб-сторінку, яка 

містить інформацію 

про правила прийому 

  

https://drive.google.com/file/d/102pjjQm9zMDYSXU4SUZhuAybYW-

VMIIh/view  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10
http://www.knuba.edu.ua/
http://www.knuba.edu.ua/
http://www.knuba.edu.ua/


на навчання та 

вимоги до вступників 

ОП  

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

особливості ОП? коротке поле  

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, за умови успішного 

проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала 

відповідного додатка до диплома.  

Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань у формі вступного 

іспиту з іноземної мови (або ЄВІ) та фахових вступних випробувань. Конкурсний відбір 

проводиться на основі конкурсного бала, 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); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня 

B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), 

звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення 

результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного 

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? коротке поле  

Згідно «Положення про академічну мобільність студентів ПрАТ «ВНЗ «МАУП» особа 

може вступити до Академії для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи 

магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових 

вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту 

бакалавра чи магістра. Ця норма прописана і в «Правилах прийому до ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП».  

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 студентом 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. 
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на 

відповідній ОП (якщо такі були)? коротке поле  

 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? коротке поле  

«Положення про організацію освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» та «Положення 
про підготовку магістрів в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»: планування завдань для самостійної 
роботи студентів покладено на науково-педагогічних працівників кафедр, які під час 
проведення занять із здобувачами вищої освіти 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)? коротке поле  

З даної спеціальності випадків не було 

  

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 коротке поле  

Форми навчання описані в «Положенні про організацію освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП»: викладання і навчання здійснюється через студентоцентроване навчання, 

використання технології проблемного і диференційованого навчання, технології 

інтенсифікації та індивідуалізації навчання, інформаційної технології, технології 

розвивального навчання, кредитно-трансферної системи організації навчання, 

самонавчання, навчання на основі досліджень.  

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійної лекції, інтерактивної лекції, 

семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання на основі 

підручників та конспектів, консультації з викладачами, підготовка дипломної роботи 

(проекту) магістра. 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 (проекту), яка презентується та захищається 

перед комісією науковців. 

Здатність застосовувати навички публічних ділових і наукових комунікацій з 

використанням значного мовного словникового запасу, великого обсягу розмовних виразів, 

фразеологічних ідіом, стійких словосполучень; вміння репрезентувати результати власних 

наукових досліджень українською та іноземною мовою в усній мові та в писемній формі: 

готувати слайди презентацій, продукувати і грамотно оформлювати різножанрові наукові 

тексти відповідно до сучасних вимог задля вирішення поставлених завдань регулярно 

відпрацьовуються здобувачами під час науково-практичних конференцій, семінарів та 

круглих столів.  

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?  

коротке поле  

Викладання курсів з залученням інформаційних платформ, презентацій та он-лайн-курсів, 

розроблених для дисциплін ОП, дозволяють студентам ознайомлюватись зі складним 

матеріалом дистанційно в зручний для них час, а також є можливістю повторного 

проходження теоретичного матеріалу, вивчення додаткових питань за необхідності або за 

вибором студента.  

Можливість он-лайн листування з викладачами передбачає оперативність отримання 

студентом консультацій. За опитуваннями такий підхід позитивно сприймається 

здобувачами.  

Форми і методи навчання та викладання обрані на основі застосування технологій 

змішаного навчання.  

В Академії проводяться семінари-тренінги з підвищення педагогічної майстерності, курси 

підвищення кваліфікації з використання ІКТ в освітньому процесі, курси підвищення 

кваліфікації з організації самостійної роботи студентів. 

Для відображення задоволеності та зацікавленості у навчанні, адміністрацією інституту 

щосеместрово проводиться опитування студентів з оцінюванням роботи викладачів і якості 

освітнього процесу. 

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і 

викладання на ОП принципам академічної свободи коротке поле  



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 студентських 

наукових гуртків тощо.  

Академія не регламентує строгий порядок застосування методів навчання у конкретних 

ситуаціях, це загалом залишається на професійний розсуд викладачів. Водночас, 

щосеместрово проводиться опитування студентів щодо професійних і особистісних 

якостей викладачів, у т.ч. щодо дотриманням принципів академічної свободи, вдалого 

вибору форм і методів навчання, якості навчальних матеріалів, анкети щодо якості 

навчального процесу.  

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 коротке поле  

Інформація про організацію освітнього процесу, освітні, робочі програми, анотації освітніх 

компонентів та подібні ресурси є у відкритому доступі. Інформацію про них та про 

особливості освітніх компонентів студенти отримують на початку семестру, повторно – у 

період обрання вибіркової складової. Кожен здобувач вищої освіти отримує доступ до 

електронних ресурсів Академії, де розміщено інформацію щодо обсягу, структури, 

очікуваних результатів, системи оцінювання ОП.  

Навчальний контент (презентації, тексти лекцій, опис і вказівки до виконання завдань, 

тести, додаткові ресурси тощо) розміщено на електронних ресурсах Академії. До ряду 

ресурсів доступ відкритий, наприклад, до 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 довге поле  

Студенти реалізують потреби у науковій діяльності кількома шляхами:  

1. Участь у роботі студентських наукових гуртків. 

2. Участь у конкурсах студентських наукових робіт. 

3. Участь у наукових конференціях.  

4. Участь у науково-дослідних роботах Академії і інституту. 

5. Участь у олімпіадах. 

6. В межах педагогічної та переддипломної практики (якщо базова установа має 

наукову специфіку).  

7. В межах теми дипломного дослідження.  

8. У співпраці з окремими науково-педагогічними працівниками тощо. 

Під час написання дипломної роботи студенти мають можливість результати дослідження 

відображати у публікаціях.  

Тематика дипломних робіт (проектів) розробляється відповідно і до науково-дослідної 

теми кафедри іноземної філології та перекладу «Проблеми перекладознавства в умовах 

глобалізаційних змін суспільства». Керівник НДР – Бахов І.С. завідувач кафедри, гарант 

освітньої програми, д.пед.наук, професор. 

Обговорення  актуальних проблем філологічної науки відбувається під час участі 

здобувачів вищої освіти у роботі наукового гуртка кафедри “Per magisterium ad perfectum”, 

керівник гуртку Войтко Тетяна Владиславівна, кандидат філологічних наук, доцент. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі 

оновлюють зміст освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних 

практик у відповідній галузі довге поле  

Освітні програми регулярно переглядаються і удосконалюються робочими групами із 

залученням студентів та інших стейкхолдерів.  

Зібрана інформація аналізується і освітня програма адаптується для забезпечення її 



відповідності сучасним вимогам. Оновлені освітні програми узгоджуються зі 

стейкхолдерами, представниками студентського самоврядування, затверджуються вченою 

радою Академії. Відбуваються науково-методичні семінари кафедри, присвячені 

тенденціям сучасних перекладацьких технологій. Робоча група на чолі із гарантом 

програми здійснює систематичний аналіз публікацій, які висвітлюють відповідні проблеми 

і готують дайджести до засідань кафедр з відповідними рекомендаціями. 

В Академії, на базі випускової кафедри зокрема, щорічно проводяться науково-практичні 

конференції, в яких обов’язково беруть участь науково-педагогічні працівники в якості 

організаторів, а також в інших міжнародних спеціалізованих форумах та конференціях в 

якості учасників. 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП 

пов’язані із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО коротке поле  

 На базі Академії щорічно проводяться міжнародні науково-практичні конференції, куди 

запрошуються провідні вчені, які займаються у тому числі дослідженням проблематики із 

філологічних (перекладацьких) питань, що дає змогу всім бажаючим долучитися до 

сучасних досягнень світової науки. 

   

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна 

доброчесність 

5.1 Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін 

ОП дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання? довге поле  

Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку у процесі навчання. Вони 

визначають відповідність рівня набутих здобувачами знань, умінь та навичок вимогам 

нормативних документів щодо вищої освіти і забезпечують своєчасне коригування 

освітнього процесу. 

В межах навчальних дисциплін ОП використовують такі види контролю: поточний, 

тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль.  

Екзамени, заліки та диференційовані заліки проводяться відповідно до вимог «Положення 

про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання 

здобувачів вищої освіти в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» та «Положення про атестацію здобувачів 

вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій» (2019 р.). 

Форми контролю: усні презентації; письмові екзамени (проблеми та наукові задачі); 

семінари й наукові звіти із оцінюванням досягнутого; державний екзамен; захист 

дипломної роботи (проекту). У відповідності до «Положення про організацію освітнього 

процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» поточний контроль проводиться викладачами на усіх 

видах аудиторних занять.  

5.2 Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти? коротке поле  

Екзаменаційні білети чи запитання 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 потрібно враховувати, 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. 

5.3 Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії 



оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти? коротке поле  

Форми, опис і критерії оцінювання в межах кожної дисципліни відображаються в 
навчальних планах та робочих програмах, які впродовж навчального року представлені для 
ознайомлення на стендах біля деканату, 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.  
Зворотній зв'язок від студентів інститут отримує після анкетувань щодо якості освітнього 
процесу. 

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам 

стандарту вищої освіти (за наявності)? коротке поле  

Форми атестації здобувачів в Академії регламентується у документах: «Положення про 

організацію освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»; «Положення внутрішню систему 

забезпечення якості вищої освіти в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»; «Положення про екзаменаційну 

комісію в ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Поєднання різних форм атестації (тести, письмові роботи 

тощо) дає можливості більш адекватно оцінити як теоретичні знання, так і практичні 

вміння та навички, здобуті студентами. 

Освітня програма відповідає Стандарту вищої освіти «Філологія»: атестація здійснюється у 

формі публічного захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи (проекту). 

Кваліфікаційна (дипломна) робота (проект) спрямована на розв’язання спеціалізованої 

задачі та/або практичної проблеми в галузі філології (відповідно до обраної спеціалізації), 

що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог.  

Кваліфікаційна (дипломна) робота (проект) не повинна містити академічний плагіат, 

фабрикації та/або фальсифікації.  

Кваліфікаційна (дипломна) робота (проект) розміщується на сайті Академії.  

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? 

Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?  

коротке поле  

Процедура проведення контрольних заходів регулюється окремими підрозділами 

«Положення про організацію освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП», «Положення про 

екзаменаційну комісію в ПрАТ «ВНЗ «МАУП», «Положення про екзамени та заліки у 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 

Ознайомитись з даними документами можна 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 коротке поле  

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 «Критерії оцінювання знань і умінь студентів в ПрАТ "ВНЗ"МАУП". 

У випадках конфліктної ситуації у відповідності до «Положення про організацію 

освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» за мотивованою заявою студента чи викладача, 

деканом створюється комісія для приймання екзамену (заліку), до якої входять завідувач 

кафедри (провідний викладач) і викладач відповідної дисципліни кафедри, представник 

деканату, представник ради студентського самоврядування. 

Під час навчання студентів за ОП «Філологія» конфліктних ситуацій, пов’язаних з 

необ’єктивністю екзаменатора, не виникало. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження 

контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП 

коротке поле  

Здобувачам вищої освіти, які за результатами екзаменаційної сесії мають заборгованість  з  

http://maup.com.ua/assets/files/pdf/ocin-znan-stud.pdf


1-2  дисциплін,  може  бути  надано  право  на  їх  ліквідацію у визначені терміни. 

У разі отримання незадовільної оцінки, перескладання 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 «Філологія» конфліктних ситуацій, пов’язаних з 

необ’єктивністю екзаменатора, не виникало. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та 

результатів проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування 

відповідних правил на ОП коротке поле  

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 «Філологія» конфліктних ситуацій, пов’язаних з 

необ’єктивністю екзаменатора, не виникало. 

У випадках виникнення конфліктної ситуації при оцінюванні дипломної роботи на 

антиплагіат  у відповідності до «Положення про атестаційну випускну роботу на здобуття 

освітнього ступеня магістра» в Академії у випадку незгоди автора з результатами перевірки 

АРМ, він має право на апеляцію. Апеляція подається автором на ім’я ректора, після чого 

створюють апеляційну комісію для розгляду роботи. До складу комісії мають увійти: 

голова експертної комісії з перевірки на плагіат, перший проректор, декан факультету, 

завідувач кафедри, від якої подавали роботу, фахівець з питань, висвітлених у роботі, та 

представник ради студентського самоврядування. Апеляційна комісія розглядає АРМ та 

готує висновок у вигляді протоколу (рішення). Апеляцію приймають під час роботи 

атестаційної екзаменаційної комісії, але не пізніше останнього її засідання. 

5.4 Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання 

академічної доброчесності? коротке поле  

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності зафіксовано 

«Кодексі академічної доброчесності педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

працівників та здобувачів вищої освіти ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 

«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. 

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії 

порушенням академічної доброчесності? коротке поле:  

Як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності на ОП використовуються: 

- чітке інформування здобувачів вищої освіти щодо неприпустимості плагіату; 

- система 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: 

Не пізніше ніж за тиждень до попереднього захисту кваліфікаційної (дипломної) 

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 кожному інституті з кожної спеціальності призначено 
відповідального за перевірку робіт на антиплагіат. Функція контролю та технічної 
допомоги над відповідальними по інститутам покладена на Центр навчально-методичного 
забезпечення та змісту освіти.  
Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої 

освіти ОП? коротке поле  

Академічна доброчесність як позитивна практика популяризується в Академії через 

постійну роз’яснювальну роботу комісії з моніторингу якості освіти; вивчення кращих 

практик інших ЗВО тощо. 

Матеріали магістерських робіт обговорюються на засіданнях кафедри та міжкафедральних 

семінарах для запобігання дублювання їх назв та визначення їх відповідності напрямку 

наукових досліджень кафедри паспортам спеціальностей. 

Під час викладання дисциплін «Методологія та методи наукових досліджень» та 

«Інтелектуальна власність і методологія та організація перекладознавчих досліджень» 

згідно затверджених робочих програм до відома студентів доводяться встановлені вимоги 

нормативно-правових актів та відповідні Положення Академії про академічну 

доброчесність серед здобувачів вищої освіти та відповідальність їх в разі недотримання 

вимог. 

Наукові керівники дипломних 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 коротке 

поле  

У відповідності до «Кодексу академічної доброчесності педагогічних, науково-
педагогічних, наукових працівників та здобувачів вищої освіти ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 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 не згоди – 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? коротке поле  

При первинному проходженні конкурсу викладач дає пробну пару в присутності 

представника методичної ради інституту. Крім 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». 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає 

роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу. коротке поле  

Відповідно «Положенню про раду роботодавців в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» роботодавці 

залучаються до організації та реалізації освітнього процесу передусім при організації і 

проведенні педагогічної та переддипломної практики. Вони системно співпрацюють, 

здійснюючи експертизу робочих програм навчальних дисциплін, надаючи консультативну 

допомогу щодо реалій сучасного освітнього процесу, а також постійно проводячи спільні 

науково-методичні заходи. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до 

аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників 

роботодавців коротке поле  

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. 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть 

конкретні приклади такого сприяння коротке поле  

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 року 

викладання; 

- аналіз відвідування керівництвом інституту і бажаючими колегами лекцій; 

- Вища школа управління МАУП щороку надає можливості підвищення кваліфікації 

всім НПП. 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності коротке 

поле  

Академія безкоштовно друкує науково-практичні результати досліджень у вигляді статей в 

збірниках, які видаються в ЗВО та тез конференцій, що проводяться на базі Академії. 

Молодим науковцям частково оплачуються видання публікацій в збірниках, які входять до 

наукометричних баз. Викладачам, які очолюють внутрішні рейтингові списки в Академії, 

керівництво ЗВО преміює матеріально, подає списки викладачів в МОН для відзначення.  

 

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? коротке поле  

Фінансові ресурси забезпечують досягнення визначених освітньою програмою цілей та 

програмних результатів навчання, 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 освітньої програм.  

Матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо) 

забезпечують досягнення визначених освітньою програмою цілей та програмних 

результатів навчання 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 відео уроки; створювати презентації тощо; 

- навчально-методичне забезпечення освітньої програми 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. 

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? коротке поле  

У відповідності до «Положення про організацію  освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 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 та 

Правилами внутрішнього розпорядку Академії; брати участь у науково-дослідних, 

дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, 

представлення своїх робіт для публікації, у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, 

спортивної, мистецької, громадської діяльності Академії, а також брати участь в 

обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної 

роботи, організації дозвілля, побуту, оздоровлення; безоплатне проходження практики на 

підприємствах, в установах, закладах 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) коротке поле  

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» 

здобувачі вищої освіти 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 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. 



В Академії запроваджений інститут кураторства для здобувачів вищої освіти першого року 

навчання. 

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?  

довге поле  

Освітня та організаційна підтримка здобувачів освіти відбувається в першу чергу через його 

взаємодію з працівниками деканату, де він за первинним зверненням може 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 вищої освіти 

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 освіти 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, деканатами. 

В якості соціальної підтримки деканат та студентське самоврядування звертаються з 

клопотанням в разі потреби для отримання матеріальної  допомоги у випадках, 

встановлених законодавством.  

Департамент виховної 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) коротке поле  

Для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами в Академії 

«Положенням про організацію освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 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. 

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? довге поле  

В Академії на постійній основі діє посада студентського омбудсмена, який представляє 

студентів перед адміністрацією при врегулюванні конфліктних ситуацій. 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 10 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. 

Під час реалізації освітньої програми випадків подібних конфліктних ситуацій не було. 

  

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 в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (https://drive.google.com/file/d/1_-
vhNhXtjgJ2khQxpSUXkhO2Dx5fpiSq/view) та «Положенням про розроблення та реалізацію 
освітніх програм в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/sistema-

yakosti/formuvannya-osvitnih-program-navchalnih-planiv.html). 

 Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни 

були внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були 

обґрунтовані? довге поле  

Академія проводить моніторинг і періодичний перегляд програм, щоб гарантувати, що вони 

досягають встановлених для них цілей і відповідають потребам здобувачів вищої освіти та 

суспільства. Ці перегляди ведуть до безперервного вдосконалення програми. 

Регулярний моніторинг, перегляд і оновлення освітніх програм мають на меті гарантувати, 

що надання освітніх послуг залишається на відповідному рівні, а також створює сприятливе 

й ефективне навчальне середовище для здобувачів вищої освіти. 

Вони включають оцінювання: змісту програми у світлі останніх досліджень у даній галузі 

знань, гарантуючи, що програма відповідає сучасним вимогам; потреб суспільства, що 

змінюються; навчального навантаження здобувачів вищої освіти, їх досягнень і завершення 

освітньої програми; ефективності процедур оцінювання; очікувань, потреб і задоволення 

здобувачів вищої освіти стосовно програми; навчального середовища і послуг з підтримки 

здобувачів, а також їх відповідність меті програми. 

Програми регулярно переглядають і оновлюють, залучаючи до цього процесу здобувачів 

вищої освіти 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. 

Обговорення освітньої програми і за потреби її корегування відбувається періодично 1 раз 

на 1,6 років за підсумками випуску здобувачів вищої освіти, які навчаються за другим 

(магістерським) рівнем. Оновленням змісту освітньої програми займаються провідні 

фахівці, які входять до науково-методичної ради спеціальності. При коригуванні освітньої 

програми в обов’язковому порядку враховуються зауваження, висловленні науково-

педагогічним складом, здобувачами, а також зміни нормативної бази від МОН.   

https://drive.google.com/file/d/1_-vhNhXtjgJ2khQxpSUXkhO2Dx5fpiSq/view
https://drive.google.com/file/d/1_-vhNhXtjgJ2khQxpSUXkhO2Dx5fpiSq/view
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/sistema-yakosti/formuvannya-osvitnih-program-navchalnih-planiv.html
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/sistema-yakosti/formuvannya-osvitnih-program-navchalnih-planiv.html


У 2019 (на початку навчального року) освітня програма 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.  

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 коротке поле  

Здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми 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. 

Глибокого перегляду освітньої програми «Філологія», яке б вимагало детального 

обговорення, наразі не відбувалося. 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього 

забезпечення якості ОП коротке поле  

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 коротке поле  

Роботодавці безпосередньо або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного 
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості наступним чином: 

- методичні об’єднання вчителів іноземних мов шкіл запрошуються до співпраці 

гарантом освітньої програми та долучаються до перегляду освітньої програми; 

- під час педагогічної та переддипломної практики проводиться опитування фахівців-
практиків щодо змісту освітньої програми; 

- провідні фахівці періодично запрошуються на засідання методичної ради інституту, 

де проходять обговорення та коригування освітньої програми; 

- провідні лектори-практики залучаються для розробки робочих програм (силабусів) 

та написання базових практичних курсів дисциплін. Їх експертна думка є важливою при 

визначенні мети та програмних результатів ОП.  

Наприклад, директор міжнародного центру «Антей» Ліпський Анатолій  Вікторович брав 

участь в засіданні науково-методичної комісії спеціальності, де надав пропозиції щодо 
кореляції курсу «Переклад науково-технічного дискурсу» до вимог сучасних 

перекладацьких практик. 

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та 

траєкторій працевлаштування випускників ОП коротке поле  

Академія проходить первинну акредитацію освітньої програми. Випуску здобувачів вищої 

освіти ще не було. Але на кафедрі ведеться активна робота у напрямку налагодження тісних 

зав’язків із здобувачами вищої освіти, які скоро стануть випускниками. Буде 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. 

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? довге поле  

Академія проходить первинну акредитацію освітньої програми. Результати локального 

моніторингу не виявили суттєвих недоліків та підстав для перегляду або закриття програми. 

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? довге поле  

Зауваження  та пропозиції з попередньої акредитації освітньої програми не враховані, 

оскільки акредитація є первинною.  

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур 

внутрішнього забезпечення якості ОП? коротке поле  

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 

коротке поле  

Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти в Академії діє на трьох рівнях: 

- на рівні Академії; 

- на рівні інститутів/факультетів; 

- на рівні кафедр. 

Безпосередньо відповідає за забезпечення моніторингу та роботи внутрішньої системи 

якості освіти в Академії Центр навчально-методичного забезпечення та змісту освіти, який 

взаємодіє із такими структурами: 

- дирекціями, адміністраціями навчально-наукових інститутів, деканатами 

факультетів, кафедрами Академії з питань організації освітньої діяльності, моніторингу 

якості вищої освіти;  

- Управлінням організації освітнього процесу щодо: отримання інформації про 

чисельність випускників Академії за спеціальностями; з питань моніторингу 

функціонування інформаційних систем управління освітнім процесом в Академії, в тому 

числі отримання: інформації для визначення якісних та абсолютних показників успішності 

знань здобувачів вищої освіти; інформації про рейтинг знань здобувачів вищої освіти за 

результатами екзаменаційно-залікової сесії, навчального року;  



- Центром організації наукової роботи та новацій в освітньому процесі з питань 

організації та проведення науково-дослідних робіт у сфері вищої освіти;  

- факультетами дистанційної освіти з питань організації та нормативного 

забезпечення освітнього процесу на дистанційній формі навчання, використання 

дистанційних технологій в освітньому процесі, розробки та атестації дистанційних курсів 

навчальних дисциплін, проведення ректорського контролю знань здобувачів вищої освіти 

засобами систем управління навчальним контентом; 

- Департаментом ліцензування та акредитації з питань внесення до ЄДЕБО 

документів щодо забезпечення здійснення електронного ліцензування (структура Академії, 

матеріально-технічне забезпечення, кадрове забезпечення, ліцензії, сертифікати про 

акредитацію і т.п.).  

- Департаментом забезпечення роботи приймальної комісії та оформлення 

документів про освіту: з питань обміну інформацією між інформаційною системою 

управління освітнім процесом та ЄДЕБО; з питань зарахування, відрахування студентів, 

допусків, виготовлення дублікатів додатків до дипломів, видачі документів про вищу 

освіту; з питань своєчасного внесення інформації про рух контингенту студентів, 

формування замовлень на видачу студентських квитків та документів про освіту 

державного зразка; з питань розширення функціональних можливостей та вдосконалення 

роботи програмних модулів ЄДЕБО; отримання інформації про результати прийому на 

навчання до Академії.  

- Міжнародним відкритим університетом з питань реалізації міжнародного 

співробітництва у сфері забезпечення якості вищої освіти.  

- Центром організації практики, працевлаштування студентів та роботи з 

випускниками з питань залучення підприємств і організацій різних галузей економіки, 

галузевих асоціацій тощо до організації та проведення ними аудиторних занять, всіх видів 

практики знань здобувачів вищої освіти, сприяння працевлаштуванню випускників, 

стажування і підвищення кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників 

тощо.  

- Інститутом підготовки наукових кадрів та бізнес-освіти щодо отримання інформації 

про підготовку науково-педагогічних кадрів.  

- Департаментом кадрового забезпечення та економіки праці: з питань формування 

штатного розпису, матеріального стимулювання персоналу; отримання інформації про 

кадрове забезпечення освітнього процесу; надання висновків про відповідність кадрового 

забезпечення нормативним вимогам, інформації про ранжування навчально-наукових 

інститутів, факультетів за показниками кадрового забезпечення освітнього процесу; з 

питань оформлення наказів та передачі особових справ;  

- Міжнародним бібліотечно-інформаційним центром ім. Ярослава Мудрого з питань 

забезпечення навчально-методичною літературою;  

- органами студентського самоврядування з питань організації й аналізу результатів 

студентського моніторингу освітнього процесу та реалізації пропозицій, сформованих за 

його результатами.  
Модель внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти розміщена на офіційному 
сайті Академії (http://maup.com.ua). 

   

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? коротке поле  

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в Академії регулюються:  

- «Положенням про організацію освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»;  

- «Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників 

https://drive.google.com/file/d/0B0yEyg903WzkZnU4SEVTU1FVY3ZaUTUxM0JxMFlZMFF4bW9J/view?usp=sharing


ПрАТ "ВНЗ "МАУП"; 

- «Критеріями оцінювання знань і умінь студентів в ПрАТ "ВНЗ"МАУП"», 

- «Положенням про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором у 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» тощо.  

Доступність документів для учасників освітнього процесу забезпечується розміщенням на 

офіційному сайті Академії (http://maup.com.ua) 

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 

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 

  

10. Навчання через дослідження  

 Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим 

інтересам аспірантів (ад’юнктів) коротке поле  

Освітньо-наукова програма не акредитується. ІІІ рівень освіти не акредитується. 

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну 

підготовку здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю 

та/або галуззю коротке поле  

Освітньо-наукова програма не акредитується. ІІІ рівень освіти не акредитується. 
Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну 

підготовку здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої 

освіти за спеціальністю та/або галуззю коротке поле  

Освітньо-наукова програма не акредитується. ІІІ рівень освіти не акредитується. 

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) 

напрямам досліджень наукових керівників коротке поле  

Освітньо-наукова програма не акредитується. ІІІ рівень освіти не акредитується. 

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально 

забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації 

результатів наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) коротке поле  

Освітньо-наукова програма не акредитується. ІІІ рівень освіти не акредитується. 

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до 

міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та 

заходи коротке поле  

  Освітньо-наукова програма не акредитується. ІІІ рівень освіти не акредитується. 

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, 

результати яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються коротке 

поле  

 Освітньо-наукова програма не акредитується. ІІІ рівень освіти не акредитується.  

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності 

наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів) коротке поле  

Освітньо-наукова програма не акредитується. ІІІ рівень освіти не акредитується. 

  Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення 

наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності 

коротке поле  

https://drive.google.com/file/d/0B0yEyg903WzkZnU4SEVTU1FVY3ZaUTUxM0JxMFlZMFF4bW9J/view?usp=sharing
http://maup.com.ua/assets/files/pdf/ocin-znan-stud.pdf
http://maup.com.ua/assets/files/pdf/pol-disc-vibir.pdf
http://maup.com.ua/assets/files/pdf/pol-disc-vibir.pdf


Освітньо-наукова програма не акредитується. ІІІ рівень освіти не акредитується. 

   

11. Перспективи подальшого розвитку ОП  

 Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП? довге поле  

Сильні сторони: 

Випускники Академії отримують актуальні знання та кваліфікаційні навики щодо 

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

оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (як із науково-дослідною, 

критично-аналітичною, так і з прикладною метою), організації успішної комунікації 

германськими мовами. Програма базується на загальновідомих наукових результатах із 

врахуванням сьогоднішнього стану філологічної науки, орієнтує на актуальні спеціалізації, 

у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: перекладача (усний, 

письмовий, синхронний, технічний, художній переклад), викладача вищих навчальних 

закладів 1-4 рівня, редактора друкованих та електронних засобів масової інформації.  
Реалізація освітньої програми покладена на викладачів-практиків, які мають високий рівень 

професійної підготовки в перекладацькій практиці та викладання іноземних мов.  

Слабкі сторони: 

1. У зв’язку з тим, що кафедрою здійснюється тільки перший випуск магістрів з даної 

спеціальності, в процесі фахової підготовки переважно використовуються підручники та 

навчальні посібники інших провідних ЗВО.  

2. Недоліками освітньої програми є недостатня кількість годин в лінгафонних класах з 

актуальних курсів, а також обмеження у викладанні окремих лекційних та практичних 

занять через завантаженість за основним місцем роботи запрошених викладачів-практиків 

та, як наслідок, складність узгодження розкладу проведення занять. 

3. У зв’язку з тим, що кафедрою здійснюється тільки перший випуск магістрів з даної 

спеціальності, тому поки що  належним чином не налагоджена постійна співпраця з 

колегами-практиками зарубіжних країн.  

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО 

планує здійснити задля реалізації цих перспектив? довге поле  

Перспективи розвитку: 

На сьогодні одним з основних завдань Академії в напрямку підготовки магістрів 

спеціальності 035 «Філологія» є 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.  
З цією метою до участі в освітньому процесі планується залучати передових спеціалістів в 

галузі перекладу в якості експертів до розробки ОП та викладання дисциплін. 
  

 


