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За ПiДСУмкаМи акредитацiЙноi експертизи освiтпьо-професiйноi програми
f Г*рпл**еькi мовп та лiтературIr {перенlад вrшючко}

ЩОДО ПiДгОТовки фахiвцiв за другим (магiстерським} piBHeM вищоi освiти за
сrrецiальшiстю 035 Фiлологiя

га.тrузi знаЕь 03 Гуманiтарнi пауки
у КременчуцькOму нацiональпому унiверситетi

iмelli Мжх*йла Остр*градського

м. КремеЕтук 1б сiчня 2019 р.

ВiДПОВiднО до пiдггункту 20 uункту 2 роздirry ХV <Прикiнцевi та перехiднi
IIОДОЖеННя}> ЗаКОнУ Украrни кГфо виц{у ocBiTp> та гIуgкту 4 Подоже}lня ýро
акредитацiю вищих навчальних закJIадiв i спецiальностей у вищих навч€lJIьних
закJIадах та вищкх професiйнlu( )лилищах, затвердженого постановою Кабiнеry
MiHicTpiB УкраТяи вiд 9 cepпHfl 2fiS1 р" $s 978 <*Г{po эатвердN{еt{Ея trtrоложення гryо
акредитацiю вищих навчаJIьних закJIадiв i спецiальностей у вищих навч€tJIьних
закJIадах та вищIФ( професiйшui }л}LшЕщах}, з метою щроведен}ýl первкнноi
акредитацiйнот експертизи освiтньо-професiйнот програми <<германськi мови та
лiтераryри (гlереклад включно)>> зi спецiальностi 035 Фiлологiя за другим
(магiстерсъким) piBHeM вищоТ освiти у Кременчущьксму нацiональЕому
унiверситетi i вiдповiдно до наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни пПро
проведеýgrl акреДитацiйноТ експертprзю> вiд 09.01.2019 pouy ]ýЬ 24-л коьяiсiя мон
УкраiЪи у складi:

Голова експергноi KoMiciT:
CaMoxiHa Вiкгорiя Опанасiвна

ImeH експертноi KoMicii:
Некряч Теrгжа €вгенЬна - професор кафедри англiйськоi

фiяолагi? i фiлософiТ мOви iMeнi
професора О. М. Мороховського
киrвського
лiнгвiстичного

кацiональног*
унiверситету,

у перiод з 14
акредитафйяу

по 16 сiчня 2019 року
сIIреву тЕ[ я& пiдставi

кff{д{дат фiлологi.шюr Haylq дсцент

розглянула подану навч€tдьним закJIадом
ексЕертнзи iз зазначено? спецiжlън*стi
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безпосередньо у навчЕlJIъному закладi провела експертне оцiнювання
вiдяовiдностi дер}кавЕим вЕмсга}ъ{ ocBiTrrboT дiяльвостi Кремежчулдького
нацiонального унiверситеry iMeHi Мюсайла Остро|радсъкого щодо пiдготовки
фахiвцiв_за другим (магiстерсъким) piBHeM вищоi освiти у гаlryзi зýань 03
Гупсанiтарнi науки зi спецiа_rrъностi 0з5 Фiлологiя за освiтньо-професiйною
про|рамою <<Германськi мови та лiтераryри (переклад вкJIючно)>l.

Експертиза ýрсведеЕа за такими напрямами:

1) пiдтверджеЕюI достовiрностi iнформацii, поданоi до MiHicTepcTBa освiти i
наукИ Украi'ни Кременчуцькиtл нацiояалъним 1тriверситетом iMeнi Млжайла
Остроградського у зв'язку з акредитацiею спецiальностi 035 Фiлологiя за ocBiTHbo-
професiйною програмою <<Германськi мови та лiтераryри {перекшад включно)>>;

2} пiдтвердженЕrt вiдповiдностi встановленим законодавством вимOгам
щодо кадрового скJIаду, Еаукового рiвня гlрофесорсько-викJIадацького скJIаду,
забезпеЧення норi\.{ативних вимог r*лселъностi та" рiвня Еауково-дослiдrоТ
дiяльностi кафедр;

з) пiдтверДже}lt{Я вiдковiдностi ocBiTнb*i дiяльвостi Крементущького
нацiонатrьного унiверситеry iMeHi Мrахайла Остроградсъкого державцим вимогам
щодо пiдготовки фахiвцiв за другим (магiстерським) piBHeM вищоi освiти у гаlгрi
знанъ 03 Гуманiтарнi Еауки зi спецiальностi 0З5 Фiлологiя за освiтнъо-
професiЙною проГрамоЮ <<Германськi мови та лiтератури (переклад вкJIючно)>;

4) виявленIll[ гIовноти навчЁrjьного та }летодичнсг0 забезкеченЕl[
спецiальностi, навча-пьноi документацii, рiвенъ забезпеченостi навчаJIьно-
методIitчними джереJIами, використанЕя комп'ютерЕих технологiй;

5) вiдповiднiстъ норматиВам MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи щодо
матерiально-технiчного забезпеченшI пiдготовки спецiалъностi 0з5 Фiлологiя за
piBHeM вищоt освiти <<магiстр>>.

При проведеннi ексrrертизи встановлено:

1. Загальша характеристика Кременчуцького rrацiоцальнOго унiверсlл-гету
iмeHi Мцхайла Оrгроградськвгt}

кременчуцъкий нацiональний унiверситет iMeHi Михайла ОстроIрадського
(КрНУ) вищий навчадьний закJIац, на державнй ф*рй власностi,
пiдпорядкований MiHicTepcTBy освiти i науки УкраiЪи. leplKaBHa реестрацiя
юридичноi особИ була шрсведена 10.11.2010 р. виконксА{оъ{ Крементущькоi
мiськоi ради (iдентифiкацiйний код 05З856з1), на пiдставi наказу моН Украiни
(JE 900 вiд 2З.09.2010 р.)

КрНУ ацредrтОваниЙ за gтаryСом вищого навчr}пьЕого з€tкJIаду IY рiвrrя
(СеРТИфiКат cepii РД-IV Ns1748179 вiд 25.08.2011 р.). Згiдно з Еак€}зом Мон
УкраiЪИ Jtls 1З4-л вiд 2З.Oб "zaý р. КремсЕчуцъкsму нацiональному унiверситету
iMeHi Мrо<айла Остроградсъкого в установденому закснодавством шорядку
переоформлена лiцензiя Еа освiтню дiяльнiстъ у сферi вищоi освiти. На
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офiцiйному веб-сайтi МОН Украйни розмiщено вiдомостi про право здiйснення
освiт*тъоТ дiяльностi КрFlУ {http://rnon.gov,u#activity/postrugilliczenmэva*nya-tb
akreditacziylte st.html).

Рекlор унiверситету Загiрняк Михайло Васильович, призначений на
цосаду наказом MiHicTpa освiти i науки УкраiЪи J\}32-K вiд 30.01 .2аВ року.
OcBiTa вища, у |970 роцi закiнчив з вiдзнакою Ворошиловградський
машинобудiвншй iнституг (дипдом з вiдзнак*ю У }{Ъ880З87 вiд 0З"S6"197Ф р.}, з
1993 року професор кафедри електромеханiки (атестат професора ПР Ns000414
вtд 02.О6.\993 р"), у 199б роцi гlрисуджекий науковий ступiнь докт*ра технiчних
наук (диплом доктора технiчних наук Д{ М0026З7 вtд 22.05.|996 р.). 2010 року
обрано чJIеЕом-кореспоЕдеЕтом Нацiональноi АкадейТ гrедагогiчню< наук
Украiни. У |997 роцi Указом fiрезидента УкраrЪн шрисвоено почесне зваýшI
<<Заслужений дiяч FIауки i технiки УкраiЪш (гlосвiдчення Jф 702 вiд 25.аЗ.1997 р.).
У 199б роцi ýагородженлй знаксIчl <<Вiдмiнник освiти Уrраlшш {посвiдчення J{ч

20719 вiд 18.11.t996 р.), Указом Президента УкраТни вiд 9 жoBTHrI 2001 року
нагородхtений орденом <<За засrýги III стугrенр (ордеЕська кýI4жка }lb 01З52б) та
Указом Президента Украiни вiд 20 серпня 2аа7 року ордеЕом <<За зас.гryги II
ступеня>) (орденська книжка J\b 021З51). У 20а7 роцi нагороджений нагрудним
знаком кЗа HayKoBi досяrнення} {яаказ МОН Украiни JtГs 991-к вtд21_ вересня 2аа7

р.).
Навчаэкшшi процес в КрF{У забезпечуе лсвалiфiковаrd наук*во-гледаrcгi.lrшй

скJIад 28 кафедр, з якtж 27 - в}IгryсковIж. Така органiзацiйна gгрукгура е rrогiчною,
виваженою та сгц)ямованою ца оптим€lJьне забезпечення навч€lJьного цроцесу. Зараз

у cTpyкrypi Крементуцького нацiональног0 унiверситету iMeHi Мкхайла
Остроградського дiють 2 iнституги: Iнстиryт електрсмеханiки, енергозбереженшI
i систем управлiкня; F{авчалъно-науковкй iнотrлryт Mexa:riKв i трансгrорry; 4

факулътети: електронiки та комц'ютерноТ iнженерiТ; економiки i управлiння;
права, ryманiтарних i соцiа-тrьних наук; природничlж наук; 2 коледжi: Коледж
КрНУ; Комсомолъський полiтехнiчний коледж. Загальна кiгькiстъ персонаIIу
КрF{У - 701, особи, з HI.D( на).ково-педагогiчЕого - З2| чод., у Tolvty чпсхt 52
докторiв ýаук, з lrlп{ 41 професор; 168 каЕдIдатiв наук, з ЕLгr{ tr 17 доцснтiв. Серед
них * |4 академiкiв г€Iлузевих Академiй, 11 членiв-кореспондентiв г€Lлузевих
Академiй Еаук Украiни, 15 володарiв почесýlD( державýlD( званъ, 8 лауреатiв
ýержавноТ премiТ УкраiЪи в гаtryзi науки i технiки, лауреат премii АкадемiТ наук
iM. О. Н. ýинника, L4 призерiв Премii Президента Украiни та Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни дJIrI молодих учеIrflх. В унiверситетi сконцентровано 85% науковцiв
Кременчука. Основним засбом шокращешш лсiсного рiвтlя шрофсорсько-
викшадацьксIý ýкJIадýr е асгriрантlра з€t 9сгrецiаэьностяьм та дскfорfirryра з€l

5 спецiапъностями, дiяльнiсть яких е ефекгизною.
Зага.rьнlй коIflингент студеrrгЬ Kp}IY cTrlHoM на 1 грудlя 2018 року скJIав 4472

осiб, у тому шслi З044 осiб на деrцriй форй навч€tнIuI.
Згiдно з санiтарно-технiчrrим паспоtr}том уriверситету навчiшьна uлоща у

ротахуfiry на одlого студеЕга ýри Ёавчаrшi в шi змirи cT;lrrOB?ITb |4,56 кв. м.

Голова експерmнаi Ko*ticii В- о. CaMoxiHa
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Загаьна Iшоща прrаrлiщень унiверсllтgту скJIадас 18,6 кв. м у розрахyrilry на одIого
uгудеЕЕл. Таr*mд чIшоIш? мо}кtlа вважати, що норfuIи ýН В.?"24-97 вtжокуютъ*я.

Кременчуцъкий нацiоныrъний унiверситет iMeHi Млшайла Остроградського
внесений до ýержавного ресстру виIIцD( ц€tвчitJш{Iш закладiв Украi'rи феестрацiя Ns
17-Д-85fl вiд27 .l2.zala року).

Унiверситет постiйно розвиваеться i Еа сьогодri мае сr{асну матерiально-
технiчну базу з розвиненою iнфраструкryрою, яка дозвOJIrtе забезглечити
навчЕlльно-виховний процес, шроводити HayKoBi дослiдження в рiзних галузях та
вирiпryвати софаrrьнi проблеми: забезшечеЕня студентiв та викJIадачiв жллтлом,
оздоровлення та лiкуваннrl студентiв i спiвробiтникiв, широкомасштабце занrIття
спортOм, вiдпочинок у поза навчЕIпьнийчас.

За КрF{У закрiплено 14 об'екгiв. Навча.rrъний шроцес здiйснюсться в 11

навчutлънI,Da коршусах (в тому числi З0 комп'ютерних класiв, в них розташовано
675 комп'rотерiв, поЕад 500 iз лл*с з'еднанi з глобаьýою кOмп'ютерною мережею
Internet, 58 спецiалiзов€IциJ( лабораторiй i два вiдео кJIаси, якi rrовнiстло
забезпечують ЕаtsчrlJIьний процес). Загалъна Iшоща примiщень та сшоруд - 6795а,5
м', навчальна шIощ а - 22420,1 *'.

У 3 бiблiотеках з 2 читахъними зrшами зберiгаеться i використову€ться
студентами пiд час нilвчанЕя понад 265 трлсяч гlримiрwrкiв навчапrьноi та HayKoBol
лiтератури. В унiверситетi також дiе електроЕна бiблiотека. КрFIУ iMeHi Михайла
0строградсъкого, iшаючи EJIac}ry MiHi тияографiю, щорiчно видае до 40
найменувань Еавчrtjlъно-методичноi лiтераryри.

Унiверситет мае власЕу сilортивно-оздоровчу базу: З спортивнi зали, водно-
спортивЕий ксмплекс, спортивний коitлшллекс <<Полiтехнiю>, з цритим манежем i
футбольно-легкоатлетиIIним стадiоном з трибуна}ди на 11З50 мiсць, BecJryBaпbнy
та сIIортиЕяO-оздOрOвчу базу на березi р. ýнiпро. Kpi* T0I1D, до послуг стулентiв 3
гуртожитлм,2 iдальнi, 2 буфети.

KoHKpeTHi показники дiяльностi унiверситету наведенi в таблицi 1.1

Голо в а е кс пе рmн о i кол,ti cii В. о. Салпохiна
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Таблиця 1.1

загальца ха ре ктерпстЕк& Кремешчуцькt}гФ нацiонал ьý* ог$ уrriверештету
iMeHi Михайла 0строградськOго

}Is

з/п
Показники дiяльностi Клькiснi пapaмeTplr

.Щенна (о.*rа)

ф*рма
ЕавчаЕgя

Заочrrа

фор*аа
IIавчаЕЕя

1
_] 4

ЛiЦеНЗОВаПий обсяг вишого ýавчаJтьIтого ?якпя rrrr {nci6\ з96о
у т.ч. за освrтнrми стуIIенr{мч:
ý{олOдш{и сЕецlаjltст (осlЬ.}

- бакалавр (осiб) 28: 5
- спецiалiст (осiб)
- магiстр (осiб)

1 125
Кiлькiсть студентiв, KypcaH.i", сrrуха*Ь Ра.о* 4472
у т._ч. за формами навчанЕя:

- деrllrа {оЙФ {ооФ 
*_

- вечiртrя (осiб)
з*44

заочЕа JЕстаýцlйiа { осlб } l428
ruJrъmcтb яазчаJъIIЕх гоуп {ошrниrл,} zzl 182

72

у т.ч. за освiтнiми счrпеняли:
молодшого спецlалlста ( олиниlrъ)

- бакалавра (одлвиrр)
- спецiа-тriста (одиниIъ)
- магiс,тра (одцrшrцъ)

Jo

a1
_)_,

rt-r;lъкtcTb кафедр tцред{етних (щrклових) комiсiй),
(одиниць)

28

з них вцIrускOвих {oдlHиrrb}; 27
I\UrьKlcTb Фzжулътетlв (вtддtленъ) (одиншъ) 6

м) 224za,1

22420,|

ttавчаJъЕl в-rrогцi, якi здаютъся ýавчаJIьним закJIадOм в
оренду (кq. м.).
Iнше

Пiдготовка науково-педагогitlних кадрiв вищоi квалiфiкацii е однi€ю
кJIючOвI{D( глроблем кOжного навччLjIьного заIýаду.ýJдt,чtJ,,иjl rrpuuJtýM кOжного навчutjlьного заIýаду. НайперспективнiýIнм та
ефеКТИВНИМ'ЦUUD(Ом розв'язаншI цiеi проблеми е пiдгото"Й norr.""on iз внз
власЕ!D( докторiв та каЕдидатiв наук.

вiддiл аспiранryри та докторантури Крементуцького нацiона-тrьного
унiверситеry iмeнi Михайла Остро.рад"ь*ого було ."rroour*oBago у lgg2-19gЗ
НаВЧ'tJIЪНОМУ РОЦi НаКr}ЗОМ РеКТОРа Харкiвсъкого державног0 шолiтехЕi""оrо
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унiверситеry Jф 45-1 вiд 27.а2.92. В КрЕIУ аспiранryру та докторанryру вiдкрито
з 1992 рsку- Н* данкй ча* acкip*Hrypa гýтуе фахiвфв за 18 *яеrдiа,чьнsýтямк" KpiM
ТОГО, З 1998 Р. було започаткOвано гtiдготовку докторантiв у разовiй докторанryрi
за п'ятъма сгlецiальностями. На дшrий час в унiверситетi проходдтъ пiдготовку 145
acпipaЪTiB та 5 докторантiв.

УСПiХаМ КрНУ у вирiшеннi проблеми забезпечеЕня кадрами вищоi
КВалiфiкаl4iТ скрияло вiдкрwгтк шести Сгяеrцiаяiз&ванЕr{ ЕчениJ( ред дкя зд*бугтя
наУкового ступешI доктора наук за чотирма спецiальнсстями та кандидата }IayK за
десять}.{а спецiаяьностя}lи.

Унiверситет видае затверджене Вищою атестацiйною комiсiею Украiни
(постанова Президii ВАК УкраТни вiд 27.05.2009 ЛЬ 1-05/2) наукOве виданюI
<sBicBиK Кременryцькоге держевжOго унiкерситету iMeкi &Дихайла
ОСтРоградсъкого>, у якому вченi та аспiранти унiверситеry м€Iють мождивiсть
друкуватЕ матерiали gвоТх каýдидатськI|ш та дGкт*рсъкilж дисертацiй.

Пiдготовку магiстрiв у галузi знанъ 03 Гуманiтарнi науки зi спецiалъностi
0З5 Фiлологiя за освiтньо-професiйною програrl{ою <<Германськi мови та
лiтераryри (переклад вкJIючно)>i здiаýнюс кафедра перекладу.

Кафедра входитъ до скJIаду факультету IIрава, ryманiтарних i соцiальних
НаУК Та с Цровiдrмм навчаlIьним, ýа)iково-дsсJliдtлжл пiдрсздiлом yHiBepýi.lTery для
ПроВеДення Еавчально-виховноТ i науково-дослiдноi дiяльностi та гriдготовки
фахiвцiв у газrузi ryMaнiTapH*ж наук"

КафедРа мае достатнiй якiсний шрофесорсько-виюIадацький скJIад для
гriдготовки магiстрiв зi спефагrьностi 0З5 Фiлологiя освiтньо-професiйноi
ПРОГРаМи <<Германсъкi мови та лiтераryри {переклад включно}rr, а саме: 2 доктори
фiЛОЛОгiчнюr наук, професори; 2 кандидати фiлологiчних наук, доценти; 1

КаНДИДа'Т фiл*л*гi"аrll{D{ Еаук, *тарrшиЙ Еикл8дач; 1 калтдидат fiедагет{чт*лж наук)
доцент; 4 старших викJIадача.

Пiдготовку магiстрiв забезцsч.ють 8 викладачiв з трьох каф*др факулътету
TIpaPla, гуманiтарнrж i соцiальних Еаук (власне, кафедри rерекJIаду (ГРК), кафедри
Психологii педагогiки i фiлософiТ (ППФ), кафедри фiлологii i видавничоi справи
{ФВС}}, З EIж: З * доктори ýа}rK, шр*фес*ри {З7,5%}, З ._ кандидати ýаук, дощештк
{З7,5О/о), 1 - кандидат наук, старший викладач (|2,5Уо), 1 старший викладач
{l2,5YD}. Викладачi мають ocBiry, вiдгl*вiдну дисциплiна*r, якi вони викýацають,
достатнiй стаж викJIадання та HaykoBi гrрацi за темою дисциплiн, Що викJIадаються
(табл. 1.2).

Гарантом ýрO|рами е Чрдiлелi Т. В., яка мае ý8уковий сryгriнь кандýдата
фiлОлОгiчЕих наук зi спецiалъностi Германсъкi мови та вчене звання доцента
кафедри теорii та uрактЕки Еереклаюr. До cKJIaдJ{ шроектнсТ груýи вхsдять Сiзова
К.Л., ДОКтОр фiлологiчних наук, професор кафедри фiлологiТ та видавниlIоТ справи
Та ФаДеева О.В", кандидат фiлологiчниD( Еаук, дOцеЕт кафедри iноземних мов.

Таким чином, можна ýтверджувати, щс якiсний склад npceKTHtli груши
вiДповiдае критерiям та вимогам щодо ащредитацiТ пiдготовки фахiвцiв другого
(магiстерсъкого) рiвня зi спецiаяьностi 0З5 Фiлологiя ссвiтньо-rтрофесiйноi
програми <<Германсъкi мови та лiтера включно)>>.

В. #. Ca*B*xiMg.Гол о в а eшcчleplyýýt {ti Kolаi с ii
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Таблшlя |.2

Склад кафед р i хараrсгеристкка профееорсько-вЕIепfl д8цького екл*д5r,
задiяного у процееi пИготовки магiстрiв зi спецiальностi

035 Фiлgдсгiя оевiт*rььпрофесiйцоi ýр{}грашý
<iГерманськi мови та лiтератури (гrереклад включно)>>

З момеIIту вiдкриття в унiверситетi освiтньо-шрофесiйноi програми
<<Германськi мови та лiтератури (переклад включно)>> пiдготовка фахiвцiв за
другим {магiстерсъким) piBHeM вищоТ ссвiти здiйснюстъся як за державним
замовленнrIм2 так i за конц)актами з фiзичними особами.

Акryальнiстъ гяроблеми пiдготовки Ее|рекJIадачiв магiстерськогФ рiвня вищоi
освiти обупловлена новими тенденцiями розвитку регiону, активiзацiею дiловI/D( та
еконоЙчншr вiдносr*r Yryalrпa з краrнами д€rпекого зарубiжжя, що з)&dовilюе гостру
потребу у спецiа-шiстах, якi б могJIи забезпечувати високий piBeHb взаемовигiдлuur
cTocyHKiB мiж представникаN{и HaTTToi щраi'ни та iноземними шартнерами. У зв'язку з
цим гriдвЕIщуетьýя поIIит на посJIуги квалiфiков&Еих фахiвщiв, якi володiють
декiлькома европейськими мовами.

Висновок: екýшертЕа комiсiя коЕстату€о що Крементуцький нат{iона;rьний

унiверситет iMeHi Мrлхайла Остроградсъкого мае високий piBeHb органiзацiТ
освiтнъоТ дiяльностi, достатню матерiально-технiчну базу та методичний
потенцiа-rr дJIя гriдготовки майбугнiх сгrецiалiстiв у Bcix гатIузяr( науки та

Ns

шор"

Назва

ка-

федри

Проф

вЕклад.

скпад,

осiб,Yа

З них rращOють

На постiйнiй ocнoBt Срлiсники

Разом

осiб,
a/n

У тому шлслi У тому,шлслi

ýоктори

наук,

Ероф-,

асiб,Yо

Кадд.

на)rк,

дOщ.,

осiб,

еk

Без

наукових

СТз,пекiв i
вчених

звах,{ъ,

осiб,q/о

Разом

осiб,

уý

ýоктори

на)ж,

шроф",

асtб,ОА

Karlдl-

даtи наук,

дOщ."

осiб,

уа

1 прк бl75 5l62,5 4/50 |/12,5 lll2,5 1/12,5

2. шilФ Lll2,5 lt12,5 Il\2,5

J. Фвс Tll2,5 Il|2,5 Il1.2,5

Разом 8/100 7/87 
"5

2п5 4/5а |/12,5 1,112,5 1l1,z,5

виробництва. Перевiркою засвiдчено, що Крементуцький нацiональний
уяiверситет iMelri Михайла Острогралсъкого }rае в rrаявностi Bci HopMaTraBHo-
правовi док).менти, необхiднi для здiйснення освlтньо1 дlялъност1 за освlтньо-

В. 8. C**a*xiцaГолов* експер?пм8{ коээаiсii



професiйною програмою <<Германськi
спелхiалъностi 0З5 Фiлодогiя га:ryзi
(магiстерським) piBHeM вищоi освiти.

8

мови та лiтератури (переклад вкJIючно)> зi
зЕань 0З Гумаяiтаркi наукк за друж}я

Z. Формуванця коцтицгецту сryдентiв

Прийом до КрF{У здiйсшоетъся вiдrовiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB
Украtп* вlд 29 квiтнЯ 2al5 року Jr{s 266 (<ГФ0 затвердкешIя г{ерашiку *rу*t знадъ i
спецiа_гrъностей, за якими здйсrшоегься гriдготовка здобувачiв вищоi ocBiTn>.

органiзащiю шрrйому до КрFIу здiйсr*ое шрrайrлальна койсiл я<а щорi.rно
затвершqrgься н€жЕtзом ре}rrора унЬершrгеrу та де згiшlо зi кЗразковrmt подOженшl&{
про прлйuа-гшry койсiю виIцого навч€lJьною ЗакJIаю/ Украirшо>, з€lтвердкеним
нЁ}казом MirlicTepTBa освiтя i науrша Уrсршяи ýg12 вц $g.Sl.zоtз р. та <iГIgложеЕняtf
про приfuлалъну ко*riсiю Кременчуцъкого налдiоналъного унiверсlа:гету iMegi ]илоrйла
Остроградсъкого>.

ПриГ,плаьноЮ KoMicieio КрНУ щорi.*rо ск}Iадzlються та затвердхсуються
Гфавила гrрейому до унiверситеry, розробленi вiдповiдно до <<Умов 

"рйо*у до
вlшцш нЕlвчаJьн}D( закrrадiв Украiшш (на uiдrгавi ýаказу МЬirгерчгва ocBiж i Hayrcr
Уtсраlьша у потоrшому роцi).

Формуваннlt контиýгеЕту сryдентiв здiйсrтлостъся Еа базi оgвiтнъого рiвня
<<бакалавр> iз Вигц.скникiв КрF{У та iнших закладiв вищоТ освiти ПолтавсъкоТ
областi й iнших областей Щентралъного регiону та забезпечуеться IIIJIlIxoM
реалiзацii низкrr органiзацiйних заходiв:

- за-гцrцgншI студентiв до KoHKypciB та олiмпiад з метою пошуку науково
обдарсваноТ молодi;

- залцrqgння сryдентiв до кафедр€шьного товариства молодИХ }п{ених та роботазi сryдентами 4-го курсу денноi форми навчанЕя щодо обrрунтоЬаного
вибору тематики майбутнiх власних HayKoBrD( дослiджень;- ОРГаНiЗаЦiЯ ВИРОбничоТ (перекладацькоi) практики сryдентiв З-го та 4_го
kypciB деннот форми навчаЕнrI на провiднlж пiдкриемýтвах плiста й областi;- проведеншI викJIадачами профорiентацiйних бесiд у школах, на
пiдrrриемств€lх, в органiзацifr{ MicTa й областi;

- проведення днlв (вlдIФитих дверей>> в унiверситетi.
Загалъна статистика щодо формування та змiн

подана у таблицi 2.1.
контиЕгенry студентiв

Голова експерmноi колtiсii В. о. Caa,roxiHa
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Таблиця 2.1

f[ок*зшпкш формув&ккя кsЕткЕгекту сryлектi* зi еrrецiплък*gгi
035 Фiлологiя освiтньо-професiйноi програми

<<Гернланськi м*вш та лiтературц {переlсгlад вrсглrочв*}>>

fiинамiка змiн контингенту студентiв за спецiалънiстю 035 Фiлологiя

Ns

з/п

показкики Роки

20i5 20iб 2ап 2018

1 Лiцензовалмй обсяг riд,отсвки {денна форма) 15 I5 i5

2, Прийняго на ЕавчаннlI, усьOг0 (осiб)

. деЕна форма

ч т, ч- за деI}жзамOвлеýIU{м:

12

5

|2

7

14

4

15

|2

. заочна форма

У Т" Ч" За ДеРЖЗа},{ОВЛеIIIUI}.{

. нагOрOджених медаJUIмп, або тих, що отримали
диплом з вiдзкакою
r та!gж, якi шройшliи дsвгOсцюкову пiдготавку i
профорiентацiю
. зарахOв&ЕЕх на пiльг*вих )rмовах? з якимй 1тtладенi
догOвори на пiдготовкy

l
t 2 2 a

J

з. ПодаIо заlIв за формами llавчаrrЕя

. денна

. заочяа

12 |2 15 16

4. Конкурс абiтурiентiв на мiсця державного
замовленняI за формами навчанIu(

. денЕа

. заочна
2,4 |,7 ЭrI |,2з

5. Клъкiсть випускникiв ВНЗ I-II piBHiB акредитацii,
прийнятих на скорOчений TepMiH IIавчаЕня на
о денну форrу
. заочну форму

оЁвiтньс-глрофесiйноТ ýрсграми кГерьяанськi м*ви та лiтераryри {гrереыrад
включно)r, за денною формою навчанюI пOдано в таблицiz.Z.

В. о. CaMoxiHa
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Таблица 2.2
Динамiка звril* коI*тжхfе}Iту *тудентiв деrrкgi форп*и II&вч&IIЕý з8

спецiальнiстю 035 Фiлологiя освiтньо-професiйноi програми
<<Германськi мовц та лiтераryри (перешlад включrrо)>

Виеновок: експертна комiсiЯ вiдзначае, ЩО контингеЕт сryдентiв
сгrецiальностi 0З5 Фiлологiя за освiтнъо-професiйя{ою Ерограмсю <<Германсъкi
мови та лiтераryри (переклад вк.rлочно)>> формуетъся згiдно iз чиЕним
законодавством. Комiсiя констату€ Gистематилlне заýтосування традицiйних i
шостiйнкй rrошIук нових фор* профорiсtrгацiйноТ роботи, якi засвiдчують
зацiкавленiсть абiryрiентiв. Результати аяа-шiзу поданих матерiалiв з
органiзацiйЁш( та профорiентацйнr.ur заходiв вказ)rють на HaJIeý{ýo орiанiз*ванi

Ns
1ор

Назва fIоказЕика

Курс

Роки

2аrcl20]17

курси

20|71201,8

курси

2018/2019

чурси

1 2 t
_) 4 5м 5с бм i 2 з 4 5м бм 1 2 n

_1 4 5м бм

1. Всього отудентЬ
на спецiатrьностi

}fi з0 Lз l2 Е 12 25 }8 29 22 L4 12 2,? zI 1оzo 29 15 14

2. кiлькiстъ
сryдентiв, л<их
вiдраховано

(всъого):

- в т,ч. за
ýевикOЕанýя
}lавчального шлану
- загрубi
порушенвя
дисциrrлiни
- у зв'язку з
переведеЕIшм до
iнппах Внз
- ii{lýi IIвЁсяиЕЕ

2

l

2 z 1

J- кiлъкiсть
сryдентiв" якi
зарахованi на
старшi курси
{всъого):

- в т.ч. переводених
iз iнiшос Внз
- пOЕовлених на
навчirннrI

2

Голова експерmнаi Koлticii В. о. Салпохiна
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заходи з формування якiсного скJIаду сryдентiв, вiдповiднiстъ ixHboТ пiдютовки
вимOгам та гrотребам регiону у фахiвтлях спещiаýьн*стi 0З5 Фiд*логiя" Органiзацiя
гrриЙому та форъгуваннrI контингенry студентiв в Кременчуцькому яацiональному
Унiверситетi iMeHi Михайда Остроградського проводиться в повнiй в!дповiдностi
До чиннбго законодавства. Кафедрою перекJIалr ведетъся робота щодо
формування контингенту студентiв.

3. Змiст пiдготовки фахiвцiв

Ексuертною комiсiею встановлеЕо, що пiдготовку магiстрiв зi скецiа:rьностi
035 Фiлологiя за освiтньо-професiйною програмою <<Германськi мови та
лiтераryри {гrереклад вкJIючно}в регламенч.ютъ :

* освiтнъо-професiйна програма <<Германсъкi мови та лiтератури (переклад
включно)>> пiдготовки ь,rагiстрiв зi сгrецiаrrьностi 035 Фiлологiя, затверджена
Вченою радOю та ректором КрНУ (протокол }l! 9 вiд а2.а7 .Zаff р.);

навчальниЙ план пiдготовки магiстрiв за освiтньо-професiйною
проГРамою <<Гермаrlськi мови та лiтераryри {перекэrад вкJIючно}il зi сrrецiаэrъностi
0З5 Фiлологiя (обговорено та затверджен0 на засiданнi Вченоi ради унiверситету
(протокол М 9 вiд 02.07.2aL7 р,);

- графiк навчаJIьного ilроцесу;
- власна система контрольних заходiв i критерiiв оцiнювання знань та умiнъ

студентiв;

- робочi цроIрами дисциплiн.
Виробничi функцii та компетентностi визначеýi вiдповiдЕо до вимOг ринку

працi та трудовоi дiялъностi, Зазначенi документи врахов)лотъ гlотреби у фахiвцях
зi спецiальностi 0З5 Фiлологiя освiтньо-професiйноi програми <iГерманськi мови
та лiтераryри (шерекэrад вюIючЕо)} ПолтавськоТ областi та Щенrрz}пьяOго регiону
УкраiЪи.

Навчальний Елs}н передбачас пiдготовку магiстра на базi першого
(бакалаврського) рiвня вищоi освiти з заг€Lпьним TepMiHoM навчанЕrI 1 piK 4 мiсяця
i вк.rrrочас в себе заг.Lllьну та професiйну пiдготовку. Bci дисциплiни навчыIьного
плаЕу забезпечено робочими навчальними програмами, скJIаденими на ocHoBi
вiдповiдних навчальних програм. Робочi навчzlльнi програми розгJuIдаються i
ЗаТВерджУються на засiданняr кафедри. Гараtrгом освiтнъо-професiЙноТ крограпrи
е ДоценТ кафедри перекJIаду Чрдiлелi Тетяна Василiвна (к.фiлол.н. за
сrrецiа-гrьнiстю 1 0.02.04 - герп,rанськi мови).

Варiативна частина навчаJIънID( планiв пiдготовки магiстрiв розроблялась з
ypaxyBaHHrIM потреб plmкy працi
(вкrпочено сýецкурси <<Cylacнi

робочих мiсцъ вигц.скникiв
технологii у перекJIадii},iнформацiйяi

<<Перекладацький аналiз фахових TeKcTiB>>, <<Методика викJIадаЕшI перек;Iаду у
вищiй школil> тощо).

факультету шjuжом рецензування та узгоджеЕня робочюr навчапън}D( програм, що

Навчальна робота кафедри перек^iIаду координуеться з iншими кафедрами

Гол о в а е ксперmн о i кол,ti с iI ф8 В, о. CaMoxiHa
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дае можливiсть суворо дотримуватись структурно-логiчноi схеми пiдгоТовКИ

фахiвцiв та полiпшкти якi*ть }lавчаJiьнФго r{рOщесу.

Згiдно з плаЕом пiдготовки фахiвцiв гrроводиться систематична робота З

комп'ютеризацii сrrецiаgrьнlu( дисцшшfu, що виюIадаються кафешrою. КафеДРа

iнтенсивн6 займа€тъся впровадженням в навчальний процес спецiалiзOваних
компОютерних про|рам, якi використов)лоться не тiльки в навчаJьному процеСi, а

й в науково*дослiдrих та магiстерсъкш* роботях студен:гiв,

Itавч&lrьного ýроцесу необхiдrмми
дисциплiнами навчаJIьногo плану

За BciMa
проIрами,

пстреб iнформацiйяс-ьяетодиtгýGго

На кафедрi функцiокуе навч€Lпъно-методичний ceMiHap, якиЙ очоЛЮ€

завiдувач кафедри. На засiданвях ceмiнapy розпшдаються ЕI,{тання щодо меТоДИки

викладання дисцигшiн кафедри, змiсry та структури магiстерських робiт, змiСry
асистентськоi та виробничоТ практики, науковс-дослiдноi роботи сryдентiВ ТOЩО.

Викладача}fi{ розробленi Еавч;tJьно-методкчнi комшлекýи диоциплiн, яКi

закрiпленi за кафедрою. Ще сгrрия€ повному забезпеченню Bcix виДiв i фОРМ
метод!{чними розробками.

розроблено навч€Iпьнi робочi
створено консгIекти лекцiй, розроблено методичнi вказiвки N|я практичних,
ceMiHapcbкpж i лаборатOрню( занять, самостiйноi роботи студентiв, cTBopeHi

пакети завдань для рiзних фор, контроJIю зЕань (ýодаток 1).

ДJrя забезпечення оперативЕЕх
забезпечення ýа кафедрi готуються i виIтускаютъся навч€lJIьнi посiбники,
коЕспекти лекфй, методичЕi розробки i вказiвки, створено фонд наВчаJIЬно-

методичних матерiалiв в епектронному виглядi, що дозвопяе повнiСтЮ

забезцечити Bci види теоретичноi i практичноi гriдготовки сryдентiв.

ýержавна атестацiя фахiвця поJIrIгас у захистi магiстерськоi роботи з TeopiT

та rrрактики перекJIаду пiсля засвоення освiтнъо-професiйноi uрограми.
Вшсновок: койсiя цlдготовкЕ *cBiTHbo-Ilшсновок: експертна комlсlя зазначае} ща змlýт IхlдготовкЕ за frýвtтýъс*

професiйною прсграмою <<Германсъкi мови та лiтератури (переклад вкJIючно)>> зi
змlýт

спецiалъностi 035 Фiдологiя галузi зýанъ 0З Гуманiтарнi на}ки за другим
(магiстерським) piBHeM вищоi освiти та органiзацiя ЕавчаJIьного процесУ у
Кременчуцькому нацiональному уяiверситетi iMeHi Мюrайла ОстрогралсъКOго
вiдповiдае нормативним дощументам MiHicTepcTBa освiти i науки Укра?ни.

4. Органiзацiйне та навчально-методичне забезпеченпя
освiтшъоi дiяльноgтi

Навчально-вртховний rrроцес на кафедрi г{ерекладу здiйснюетъся згiдно
<<Гlслоlкення г{ро орrанiзащiю навчzшьЕог0 прФцесу у Bиrxs{x наsчаJьНих
закJIадах)>, затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти Украiни вiд 2 червНя 1993

р" }Г9 1б1 та зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 2З листопада 199З р.
J,,{b 173, Закону Украi'ни..Про ocBiry>>.

На кафедрi ведетъся наJIежна документацiя щодо планування наВчrLлъного

ЕаваЕтаженшt викJIадачiв та органiзацi? навча-шъЕOг0 ЕроцgOу.

Для сryдентiв в повнiй Mipi реалiзусться приЕцип неперервнОстi
гrрофесiйноТ шiдготовки. У Еавч€tJIънi гrлани гriдготовлслл магiстрiв вкlдоченi
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дисциплiни за перелiком освiтнъо-професiйноi шрограми: загапьноТ, професiйноi
та практич}tOl IIlдготsвки.

Навча-гlьний гlроцес пiдготовки магiстрiв мае наJIежне цавч€Llrъно-методичне
забезпечýrrня. Забезпеченiстъ пiдр5пrникаý{и) посiбниками, методr+шими
матерiал€iли для проведеЕня практичних i ceMiHapcbкиx робiт, самостiйноi роботи
сryдентiв, а також проведення практик i виконанIuI атестацiйних робiт становитъ
100%" Викладачами рсзробленi навчаýъýо-методичýi кангплекти дисщиклЬ, якi
закрiпленi за кафедрою. Ide сприяе повному забезпеченню Bcix видiв i форм
навчаJIьного ýроцесу студентiв необхiднимЕI методячЕими розробками. За Bciмa
дисциплiнами навчаJIьного плану розробленi методичнi вказiвки для практичнrоr i
семiнарсъкlD( занrIть, саrчlостiйноi роботи сryдентiв, cTвopeнi пакети завданъ дJuI

рiзнlоl фор* коЕтроJIю знанъ"
Пакети методfiнlD( матерiа-гriв з навчаJIьнID( дисцшrгriн розмiщено на cairri

кафедри та предrгавленi урепозЕт€}рii КрЕ{У
Оцiнка якостi пiдготовки фахiвцiв проводитъся за рiзними формами

коЕтролю знань9 зощр9ма, на гriдставi потоIIного контроJIю зЕань сryдентiв шiд час
практисlЕих та ceMiHapcbкlD( заIuIтъ, модулъних конц)олiв, семесц}овrоr контролiв
(залiкiв та iспитiв) та контролiв зitлишкових знань.

Закрirшентrя теоретичнlD( зItань i отрипrаI*{я студеrrтами rrрактичЕIФ(
навиrlок роботи здiйснюетъся пiд час проведеннrI практиIIнID( та семiнарських
кtHrITb у навчалъЕих аудиторiях кафедри, матерiаэrьна i технiчна баэа якргх

постlино вдосконаJIюетъся. Сryденти i викладачi кафедри мають необмежений
дссryп до мережi Internet та електронноi бiблiотеки кафедри та уяiверситету.

Практична пiдготовка згiдно з навч,lJIьним планом забезпечена
вiдповiдними rrрограмами, методичними розробками з виробничоi
(перешrадащькоi) i шедагогi.шоi dасистентськаф rrрактик. Для Ерсходження
практик унiверситетом укладенi договори з пiдприемствами й органiзацiями MicTa
Крементука та Полтавсъкоi областi. Базами Ероходжен}uI IIр€lктики студент€lIvIи

спецiальностi 035 Фiлологiя освiтньо-професiйноi програми <<Германськi мови та
пiтератури (rrереклад вкJIючно)> за угодами мiж КрЕIУ та пiдuриемствами MicTa е:

ПАТ кКременчущький колiск*й заtsод}, Ж{ <tАвтоКрАЗ>>, ГtАТ кКрюкiвський
вагонобудiвний завод)>, ГIАТ <<Крементуцький стаJIеливарний завод)>. Сryденти
Iv{aюTb можливiсть гrройти прitктику у вiццiлi мiжнароднrж зв'язкiв та зв'язкiв з

|ромадськiстrо Кременчуцъкого нацiона-гrьного унiверситеry iMeHi Михайла
0строгралсъкого, у КП <Крементуцъкий центр мiжнароднrл< зв'язкiв та
економiчного розвLfгку MicTa <<Кременчук IHBecT>r, ГlАТ <<ýжей Ti IнтернешIнл
УкраiЪa>, ТОВ <<Бiланiвський гiрничо-збагачувалъний комбiнат>>.

Базою педагогiчноТ практика е кафедра перекJIаду КрНУ, що дозвоJrяе
студентам-магiстрам детальнiше ознайомитися з системою теоретичноi та
практиtI}Iоi пiдготовки перекладачiв в унiверситетi та спробувати себе в ролi
викJIадача вищого навчаJIьногO заюIаду.

Аналiз методичного забезпеченЕя IIрактик, наявIIих баз практик свiдчать
про достатнiй рiвеlъ органiзацii, спрlIмоваяуIft на формування у сryдеятiв знань та
навиlIок для майбутнъоi професiйноi дiялъностi.
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Кафедра постiйно розширюе та оновJIюе фоrrд }tавчапьноi лiтераryри й
методи}tного забезпеченЕя, що дес Mox*BиBicTb студеýIтаIч{ буuи у гrостiйнопfiу

зв'язку з виюIадачаIчIи.
Висновок: rraдaнi ЕавчаIшrим з€lкJIадсм матерiа"lпл згiдlо з Положеш{ям шро

органiзащЙ освiтrrього rrроцесу в КрНУ шiдтвердхryють, що змiст пiжотовки
здобувачiв вищоi освiти за друпm{ (магiстерськшrл) piBHeM вшцоТ освiти за ocBiTHbo-
гrрофесiйцФю uрФ{раli{Фю <<Германськi мOви та лiтержури {перекrлад вк]IючýO)р зi
спецiатrъностi 035 Фiлологiя за другим (магiстерським) piBHeM вищоi освiти
вiдlовiдае дqржавý!ш\{ вимога&i щод0 освiптьоi дiяsьноgri та забезгrечуе

безперервнiсть пiдотовки фахiвцiв.

5" Кадрове забезцлечеfiýя ocBiTнbqi дiяльшgщ:гi

Пiдготовку здобувачiв другого (магiстерського) рiвня освiти зi
спецiальностi. *З5 Фiлологiя освiжrьо*нрофесiйнол rrрограми <<Гермакськi мФви Та

лiтераryри (переклад вкJIючно)} здiйсrпое виIтускова кафедра перекJIещ, z також

допомiхсri кафедри: кафедра психологii педагогiки i фiлософiТ (IШФ), кафедр

фiлологii i видавничоi справи (ФВС).
Кафедру перекjIаду КрНУ iMeHi Мrоrайла Остроградського очоJIюе кандидат

фiлологiчЕЕх наук, доцент Чрдiлелi Тетяна Василiвна. OcBiTa - tsища, закiнчяла
Харкiвсъкий державний унiверситет iMeHi О. М. Горъкого у 1981 р. за
спецiальнiстю <tАнглiйська мов& та лiтературm>. Квалiфiкащiя * фiлолаг, викдадач
англiйськоi мови, перекJIадач. Науковий сryпiнъ - кандидат фiлологiчнI/D( наук
(10.02.04 - германськi мови, ДЦt },lb 025 \74). Вчене зваЕня - доцент кафедри Teopii
та практики перекjIаду, а2 Sf Nэ 07Z93l.

Кандидат фiлологiчних Ea)rK, дOцент Чрлiлелi Т. В. захистила дисертацiю на
Tel!{y t<CTpyKTypa, с€мантика i гlрагматика дiлсвсго дiаяlогiчноIý "щ{скурсу {на
матерiалi с1..rасноi англiйсъкоi мови)>> у Харкiвсъкому нацiоналъному укiверситетi
iMeHi В. Каразiна. Т. В. Чрдiлелi усйrшirо заfuдаgься науково-дослЬою роботоrо, с
авюром понад 110 огryблiкованLu( IIраць, iз шчr 60 наукового та 58 Еавч:lJIы{о-
мето.щIчного характеру, серед якpD( 1навчальтпдй посiбник, рекомендованlй
MiHicTepc tsoM освiти та науки Украiни. У ZQ*T роцi ЕаIх}род]кеЕа знакOм
<<Вiдмiнник освiти УкраТни>.

Стаж Ti педагогiчноТ дiяльностi - З7 poKiB. Працювала завiдувачем кафедри
теорii та практflки rrерекJIаду Крементрдъксго уяiверситеry економiки,
iнформацiйних технологiй та управлiннrl, та деканом гуrианiтарЕого факультету
цьоI0 вищOго ЕавчzlЕьЕого закJIаry. З 2t|| року е дФцеЕтам кафедри г{sреклеýi
КрF{У, а з 2016 року - очолюс кафедру цереюIаду. Т. В. Чрдiлелi е науковим
KepiBrrшcoM аспфаrrга третього рощу Ilавчilння спецiа.lьностi <<Фiлологiр>, керуе
наукOвою роботою сryдентiв.

Останне стажування пройшла у листоIIадi 2018 рOку на кафедрi
перекJIадсзнавства у Харкiвськопшу кацiонально*rу укiверситетi iMeHi
В.Н. Каразiна (свiдоцтво }lb 1158).

Ква_пiфiкаriя вiдгrовiдrrо' до сrrецiадьностi Т. В. Чрлiлелi пiдтверджена
Еауковою, на).ково-IIедагогiчною та iншою професiйною дiяльнiстrо за 8
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показниками, перелiченими в п. З0 Лiцензiйних умов провадження ocBiTHboT
дiяэlъностi {у редакцi.i пФýтанsЕи Кабiнету MiHicTpiB Украiнк вiд 1S.S5.2018 р&ку
J\ъ з47).

Кафедра мае достатнiй якiсций гrрофесорсько-викJIадацький скпад дJrя
пiдготовiiй магiстрiв зi спецiа-шъностi 035 Фiлологiя освiтньо-професiйноТ
програми <<Германськi мови та лiтерuryри (переклад включно)>. Чисельнiсть
виюIадачiв кафедри ýерекладу налiчуе lff осiб, 9 з яких ilрацюють в уttiверситетi
ца постiйнiй ocHoBi, а 1 на засадах сумiсництва: Чрдiлелi Т.В. (в.о. завiдувача
кафедри, к"фiлол.н", доцонт), Сiзова К.Л. {д.фiлол.н., шрофесор), Безугла Л.Р.,
сумiсник (д.фiлол.н., професор), Фадеева О.В. (к.фiлол.н., доцент),
Артеменко Ю.О. (к.фiлол.н., старший викIIадач кафедри), IIТишко А.В. (к.пед.н.,
доцент), Кожемяченко Н.В. {старший викладач), Шульхсенко Ю.М. (старший
викладач), Кучеренко I.B. (старший викладаф, AHypiHa I.C. (старший викладач),
якi вдало гrосднують досвiд пpaкTнllнoi, педагогiщтоi та Hayкoвoi роботи.

Груllа забезпечелшя спецiальностi 0З5 Фiлологiя сюIадаетъся з 8 Ha5rKoBo*
педагогiчних працiвникiв, 'l з якуlх шраIцоють у КрFrУ за основним мiсцем роботи
та 1 е сумiсником. Yci цпýни грулlt мають квалiфiкацiю вiдповiдно до
спецiальностi, якiсниЙ сюIад групи засвiдчуетъся достатнъою кiлькiстю
показникiв рiвня rx науковоТта професiйноi aKTrBHocTi.

Проведений ексuертнOю комiсiею аналiз професорсько-викJIадацъкого складу
ВиIlУскzlючоi кафедри та кафедр, що обслlтOвуютъ сгlецiальнiсть, rrок€lзав, що
унiверситет забезпечус iскуючi нормативнi гrоказЕики гriдготовки магiстрiв зi
спецiальностi 035 ФiлологЬ за освiтньо-професiйною прогрrlNлою <<Германсъкi
мови та лiтераryри (гrеректrад вкJIючýо)>l, зокрема:

ча9тка науково-педагогiчних працiвникiв з науковими ст)шенями та
ВЧеними ЗваЕнltми, якi забезпеч5потъ викJIадання лекцitlнw. годиЕ соцiально-
гушанiтарного цикJIу дисциплiн навч€tпьного плану спецiальностi становить 100%,
в тому числi на постiйнiй ocHoBi 100%,

частка ЕауковO-педагоriчнюr працiвникiв з наJrкOвими cTyTleýr{Mtr та
ВчеЕИми званшIми, якi забезгrеqrють виюIадання лекцiЙних годин дисцигrлiн
професiЙноТ шiдготовки навч*JIьЕого ЕлаЕу спецiа:lъиостi ýтановитъ 100Ус, в тому
чиолi на rrостiЙнiЙ ocнoBi 86,8Уо, з них доюорiв наук або професорiв 42,6sА.

- гIроведеннlt лекцiЙ з навч€tпьнID( дисциплiн, що забезпечують формування
гrрофесiЙнr,u< компетентностей, Еауково-педагогiчýими (науковими)
працiвниками, якi е визнаЕими професiон€tлами дослiдницькоi, управлiнськоi,
irrновацiйноТ або творчоf роботи за фахоrя gтtlltсвитъ 78,7gA {за вормою 15%).

Викладачi маютъ рiчне Еавантаженшt, що не перевиIцуе 725 год. та
ВикJIадаютъ не бiлъше 5 дисцигшiн, що i забезгrечуе достатнiй рiвенъ викJIадаЕнrl.

Основними формами пiдвищеннll квалiфiкацii викладачiв кафедри в даниfr
час е науково-педагогiчне стажуваннrI у вищих навчЕlльних закJIадах УкраiЪи.
Кафедра глостiйяо rrраIsое над пiдвищеЕнrtм квалiфiкаrдiТ викrrадачiв кафедрЕ за
Рахунок виконання наукових дослiджень та захистiв кандидатсъких та
докторýькю( дисертацiй.

Голова експерmноi KoMicii В. о. CaMoxiHa
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У 2015 роцi старший викJIадач кафедри IO. О. Артеменко захистила у
сшецiаrriзованiй вченiй радi Харкiв*ьк*го н*ф*л*gлъногс унiверсrаrrету iмeнi
В.Н. Каразiна дисертацiю на здобуття Еа)rкового стуленlI каЕдидата фiлологiчних
наук <<ýфслiвнi iндикатори iмплiкаryр в ангдомовноI\{у дискурсi: структурно-
семантичъlий та лiнгвопрагматиlrrrий аспектп> (науковий консультаЕт д.фiлол.н.
Безугла Л.Р.) за спецiальнiстю 10.02.04 - германськi мови.

Викладач кафедри AHypiHa I"C. * асшiрант денво? ф*р** навчаI*iя кафедри
перекJIаду Кременчуцъкого нацiонального унiверситету iMeнi Михайла
0строградського, спецiа.гrьнiсть 0З5 Фiлологiя, Ерацtсе Еад мсертацiйrrою
роботою ъlа тему <<ВiдтвореЕЕя iмплiкатур англоil,tовних хуложаiх TgKcTiB в
yKpafHcbк}ж rrерекJIадах} на здобуття стуIIеня каЕдидата наук; науковий керiвник
* дOкт*р фiл*л*гiтних ЕаJrк} гlрофс*р ý*ззrrяа Д" Р.

FIа кафедрi проводlаlгъся робота з поцращеrrrrя лсiсною рЪrш професорсько-
вIак}IsдffъкOrо ýкýаýr IIIJIrnюM стежувз}Iня та шереrrigот*вrса {кiдрl*tlелжя
квалiфiкщir) у навчztJьнIФ( заюIадах Украrш та зарфiжr*ш KpaiH на спорiдненlDi

iнпшос укiверситетiв (доцеrrпа кафедри Т. В" Чрдiлелi та 0. В. Фадеева
пройшгпл стажуваннrI на кафедрi перекпадознавgтва iMeHi Мrдсолrи Лукаша у
XapKiBcbKoMy нацiона.гьному унiверситетi iMeнi В. К Каразiна з 0t по З0 листоцада
2018 рску, гrро що ryгршчrаIfi{ свiдоrщва за J{q1I58 та ýЬ 11б1 вiдrrовi*lо; викJI&дач
кафедри AHypiHa I.C. пройшла стажування в Iнститутi технiки та економiки у
MicTi Чеське Будейовiче (Чехiя) у KBiTHi-Tpaвl:яi 2atV р."); шшrжом участi у HayKoBlD(
всеукраiЪсъкlп( та мiжнародпж конферетщiл< (rrро що свiдчатъ огryблiкованi
Marepiarrr,r конфереlщй й BiдroBbi д{гIJIоми та сертифi*аrи).

Експертна комiсiя перевiрила iнформацiю гrро науково-педашгiчний
персон€lJI кафедри шереюIаду за трудовими книжками, документами rrро наявнiсть
вищоТ освiти, наукового cTyпeьut, вченOг0 зваrrш[. Bci вiдповiднi накази гrрý
зарахування на посаду зафiксовано в трудових кни)кках, контракти оформлено
вiдuовiдно до чинноm закоrlодавства, е необхiдri доIryмеЕти гIро вицry ocBiTy,
науковий сryпiнь i вчене звання.

Висновок: експертна комiсiя зазначае, щ0 iнформацiя про кадрове
забезrrечення }Iавчаlrьного fiроцесу зi спецiальностi 0З5 Фiлслоriя за ocBiTIъo-
професiйною програмою <<Германсъкi мови та лiтераryри (переклад вкiIючно)>> е

достовiрною. Наведенi данi Еоказ)дсть спромоэrгrriсть Кременчущького
нацiоналъного уrriверситеry iMeHi Михайла Остроградсъкого (кафедри перекладу)
забезпечити ре€}JIiзацiю програми пiдготовки фахiвцiв освiтнього рiвня <<магiстр>>

зi спецiальностi 035 Фiлологiя за освiтнъо-гrрофесiйною програмою <<Германськi
мови та лiтерыryри (переклад включно)>> на piBHi державних вимог наданшr
ocBiTHix пocJý.г у сферi влшцо? ocBiTя.

б. Матерiально-технiчше та iнформацiйне забезпеченtIя
otBiTrrboif дiяльцсgтi

MaTepiabHo-TexHi.*re забЬзшечеrrrrя Еавч€lJьного цроцесу в КрFТУ вкJIюча€
*cHcBHi та допомiх*ri буд*li, rypct:жlrTr*r, споlжтвнi та оздоровчi сгfФрудъ
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ОбЛаДИНня Та оснащеrrня лабораторЙ i навчаьншс прш,riщень, щрипад4, коптп'ютери
Та iнmi мжерiазьвi фrшосгi. КрНУ мае вrrасшi навчазънi крl*tiщеrrня, бiблiотеку,
ryртожрrгки, cпopTllBHi споруди тощ0.

З забеЗшечення сryдеrrгЬ досryrrом до сучасноi коьшr'ютерноi
Технirсд та технологiЙ Irrгернету вIrгримаЕi в повнiй Mipi. Спецаrriзованi копшr'ютернi
КJIаСи забезпеченi вiдповiднmдл програшими продrктаI\м, необхiдтrпли дJIя

у маrlбlrmiх фaxiBrrl" у mrryзi лirтвigrlлки та IIерешrеду }.Mirтb, навиЕ{Фк та
КОМПеТеНЦЙ з ypaxyB€llrrulм вимог супсного виробниrрва. Зощремц до процесу
навчання заIфGваджуtотъся TaKi сl.часнi перrоraдаркi ilроýrкл{ як сиýтема SLD
Тrаdоs та DejaVu.

У Кременчуцъкому нацiональному уяiверситетi imreHi Михайда
ОСТроградськOг0 розроблена та вIIрOtsаджена скстема он-лайн навчаннlI та
тестування дJI;I студентiв. Тут викJIадачi створюютъ власнi курси, проводять
ТеСЧlВаННЯ ЗЕань, Оrдir*оють якiстъ засво€Ёня матерiалу, а сryдентll м€tють змогу
ОЗНаЙОмитися з навч€Iпьно-методичЕими матерiалами до вiдповiдних KypciB,
ОТРИМаТИ КОЕсУлЬтацif онлаЙн, гrроЙти тесч.ваннrI та iнше (доступ до саЙry за
посиланням http:llkrnu.orglcourse/index.php?categoryid:З 1 )

Фахову пiдготовку зi спецiа_rrьностi 035 Фiлологiя освiтнъо-професiйноi
ilРО{РаМИ <<Германсъкi мови та лiтераryри (псреклад вк-гrrочно)>> виконус
ВИГý/СКОВа кафедра перекладу ) яка розмiшryеться в сьомому коргryсi унiверситеry, i
вкJIючае:

2 спецiа-гriзованих кабiнети (ауд. 7 41а, 7 а|2);
2 спецiа-гriзованi лабораторii (ауд. 7 4|8, 7З 19);
2 лекцiЙвi аудиторiТ (ауд. 7ЗВ4 - З0 посадкоtsих мiсць, еуд. 7409 - 26
посадкових мiсць);
в!{кIIадащькъ KiM" 741 5;
кабiнет завiдуючого кафедри, KiM. 74t6.

ХаРаКтеристика кiлькiсних показr*лкiв гlлощi кафедральнrоr примiщень
складае:

спецiалiзованих кабiнетiв - 26,L м2;
сшецiалiзованвх лабораторiй - ?5,8 м2;
лекцiйнlж аудиторi{l - 9З,7 м2;
кабiнеry завiдуючого кафедри, KiM. * l5,2 м2;
викJIадацька, KiM. - 24,4 м2;

Загальна площа кафедри нараховуе 2З5,2 *', за""ачимо, що аудиторiя 7З04
кафедри шерекIIаду мае }lулътимедiйне обладнактя. Призначе}tнrl црrх аудЕторiй
ПОJUIГае У ВикОнаннi робiт, передбачен!ж навчzLльним процесом, а також
здiйсвенвя дослiдницькрж аспектiв дшшомýю( робiт.

fiЛЯ Сryдентiв створена ЕаIIежна соцiа.rrьно-побуrова iнфраструlсгура. Здобувачi
освiтяъо-професiйноi прогр,lми <<Германськi мови та лiтератури (переклrад
ВЮIЮЧНО)> Зi спецiальностi 0З5 Фiлологiя за друг!rм (магiстерсъким) piBHeM вищоТ
освiти забезгrеченi йсцяrм дJIrr прожив€lннrl в ryргожиткflх унiверсrгету на 100%.
Воrпr маютъ змоry корисчiк}тися мед.{чЕим кабiнgгом (7 корп. КрНУ), 2"iдаsтънямгt1,2
буфетап,ги. Унiверситет мас З ryртожитки на 790 йcrр, 1 аrсговlй заlr, зап засiдаrrь на
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80 мiсць, спортивний копшшекс, що йстрrь стадiон з фубоrьтшпл полем розмiром
1i$x70 м i трибуявкшэtлна trt35CI мiсцъ, lсрrвй манежt rшIощею 1800 м2, 4 сшортлtвнi
зrtJIи Iшощею З85б,5 М2, 8 щр!rг!D( городошн!ж майдаrтшкЬ Iшощею 1200 м2, ,iru"*"
фрбольне поле 90х45 м. ýо скtlаду споргивЕо-оздоровчоi бази також входять:
веслуваrrЕьа база на березi р. ffHirrpo; водrоспортlвlмr? комппекс загаIьЕою ппощею
| 465,4 r' з орr.r, басейшоЙ.

Сакiтарно-тsхнiчýшй ст€ж аудиторiй Е цiлому вiдк*вiдае *анiтарним
нормам, будiвельним нормам i правиJIам охорони працi та пожежнот безпеки в
закладах освiти. У запланованi строки вiдвовiдяиляи службами здiйсЕюються
перевiрки iнженерно-технiчнrо< комунiкацiй, системи опsшенIu{, системи
водопостачаншI, електропостачаЕЕlI, системи вентиJшцii та iнlrrих iнженерних
систем i видаеться дозвiл Haik ексЕдуатацiю.

ПР" Перевiрцi наявних ПЕОМ було встановлено, що Bci 64 ПЕОМ
пiдключенi до MepeKi Intemet. Yci шОМ сучаgýого рiвня, осЕащено 2- та 4-
ядерними ГIроцесорами, якi дозвоJUIють ефективно працювати з с)Еасним
програп/frIим забезrrеченням. Лiцензоване програмне забезшечеЕш{ було отримано
у 2013 роцi вiд компанii Microsoft згiдно лiцензiТ дJUI технiчнюr ocBiTHix закладiв
DrеаmSраrk.

Стан забезпечеrпrя навчаjьноIt цроцесу ЕавчrlJьЕоIо, ЕормативнGю i
довiдtовою лiтератlрою с досить високим.

{о скJIаду Кременчуцъкого нацiональногс унiверситету iMeHi Мл*сайла
Остроградського входятъ 3 бiблiотеки з З читалъними з€шами i загальцим фондом
понаД 265 тис. примiрникiв навчальноi та науковоТ лiтераryри. Бiблiотекою
унiверситету створений i пiдтримустъся в актуапьЕому cTaнi електроI*{ий каталог
науково-технiчноТ бiблiотеки унiверситеry, за допомогою якого через будь-який
комп'ютер, пiдключений д* вяережi IтrгернеТ, IvfOЖHa здiйснити ýошук потрiбноf
лiтераryри в бiблiотецi.

ЩОРiЧно унiверситет збiлъцIуе книжковий фонд на 1000-1200 примiрникiв,
видае до 40 найменlъань навч€tлъно-методичноi лiтераryри силами власноi MiHi
типографiт. Забезпеченiсть бiблiотечним фондом (навчальнi видання) у
рсзрахуЕку Еа одног0 студента деино? форми Еавчання gта"Еtсвить 5б,4
примiрникiв. Функцiонуе електронна бiблiотека на 22 робочi мiсця, обсяг якот на
сьогодяi скJIадае бi.rьше нЬк 450 ГБ iнформацrТ.

КiлъкiстЪ пiдрl^rнrШсiв, навчапьнlD( посiбшпсiв, перiодитrrаr видЕtЕь та HayKoBoi
лiтераryри, що забезпечуе н€lлежшй рiвеlъ пiдгоmвки студентiв, вi,щrовiдас
нормативаrи МОЕ Украни.

комiсiя ознайомиlrася з дощумент€lIч{и, що засвiдчуютъ гIраво володirшя
прlаяiщеrшжшl дJ{я здiйсненrrя навчаJьне-вlD(овасго ýроцеýу, висIIовком органу
державного санiтарного н€lглядi шро вiдrовiдлiсть EarIBHlD( пршчriщеlъ вимоIаNI
санiтаршж i будьелыш>с норм та дочументи, Iцо реглаплеrrгуrоть порядок
цровадкення ocBiTrTboТ дiяrьностi.

Висновок: ексгIертна комiсiя коЕстатуq що забезпеченiсть студентЬ Kp}IY
нtlвчiцьними IIJIОЩiIIv{и, пiдруш**сапли, навчаJьЕимt{ пссiбт*шсадлл, фаховиtлшt
перiодишllтпли виданшIми, а також можлr.вiстто достуrту вIжlrадаdв i сryденть до
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мережi Internet та iнформацifuiо-освiтrrього простору вiдповiдають аrсредrrгацifдrшд
ВИМОГаМ У Сферi вищоТ ocBiTи i надаr*ть м*жсrgвiýть яtiсн*? гrМтовки здобувачiв за
освiтнъо-професiйною шрограмою <<Германськi мови та лiтератури (переклад
вкJIIочно)>> зi спецiальностi 035 Фiлологiя за другим {магiстерським) piBHeM вищоТ
освiти. +г

7. Якiспi характеристики пiдготовки фахiвцiв

ЯКiСТЪ Пiдготовки фахiвцiв в КременчуцъкоIчrу нацiоналъному унiверситетi
iMeHi Михайла Остроградського забезпечуеться якiсним кадровим, матерiа.rrьним,
методичЕям, iнформацiйним та органiзацiйним забезгtечеЕшtм навчЕuьного
процесу. Контролъ дOтримаЕня стандартiв якостi навчальноТ дiяльностi
здiйснтоетъся В ходi глоточноii модулънот та кiдсумковоi дiагностики знаlнь
сryдеrггiВ з кожноТ дисциплiни навчаJIъного IIJIану, а також пiд час гIроведеннrI
контролю заJIишкових зЕань, наrтисання курсових робiт i державноТ aTecTaltii. За
результатами дiагностики знань сryдентiв вносяться змiни в робочi програми
навч€tJIьних дисциплiн, методичнi вказiвки щсдо вивчення дисциплiн та
ЕаIIЕýання KypcoвI,*l( i дипломнlж робiт"

На ocHoBi затверджеЕих навчаJIъних планiв спецiа-пъностi <<Фiлологiл>
щорiчно розробляються робочi навчалънi плани, якi вкJIючають нормативну i
вибiркову частини" Аналiз виконання навч€lJьних планiв сгrецiа-rrъностi
035 ФiЛОЛОгiя За освiтнъо-професiйною програмою <<Германсъкi мови та
лiтератури {переклад вшшочно}>> дозвоJже кснстатувати 'lxвe виконаЕЕя за
кiлькiсними i якiсними параметрами.

ffЛЯ З'яСУвання якiсноТ характери стиIсэz1 глiдготовки фахiвцiв було порiвняяо
результати екзаменацiйнот cecii i результати Ккр З TarсI4ж дисцигlлiн як <<основи
псrдrолоГiТ та цедагогiки вищоТ шIкоJIи}, <<IIрактика Еисьь{овOг0 ýерекJIаф. з
ocHoBHoi iноземноi мови}), <<Загальна теорiя переюIадУ>>, <<Перекладацький аналiз
фаХОВИХ TeKcTiB>>. Якiсть пiдготовки магiстрiв за освiтньо-гlрофесiйною
проIрамОю <<ГерМансъкi мовИ та лiтераryри (переклад вкJIючно)} оцiнюва.rrась
шляхом вивченнrI результатiв виконання сryдентами Ккр при самоаrrалiзi та
зведенIiD( результатis екзаменафйноТ cecii"

За РеЗУлЬТатами ККР здобувачi освiтнього стуIIеrrю магiстр показали TaKi
результати:

СеРеДНiЙ ПОк.Вник iз дисциплiн соцiа-пьно-ryманiтарноТ пiдготовки
абсолrотна успiпкliсть 100 О/с, якiстъ 71,5 Ой;

СеРеДНiЙ Пок€lЗник iз дисципдiн професiйноi uiдготовки абсолютна
усгriIшriсть 100 %, якiсть 66 а/а,

СеРеДНiЙ Пок€tЗник за цикJIами - абсолютна успiшнiсть la} ОА,якiстъ 69 %.

За резудьтатами сюIадаш{я сесii здобувачi оgвiЕБог* стуýIеrlю *яагiстр
пок€lза_пи TaKi результати:
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середнiй пок€}зник iз дисциплiн соцiально-гуrпrанiтарноi пiдготовки
абсолютка успiшяiсть 100 Уп, якiсть 92,8 ай;

ycпillкlicTb 100 Сй, якiсть 85,7 o/s"

середнiй пок€вник за цикJIами - абсолютна успiшнiстъ t00 Уо, якiсть 95 О^.

Указаtri даЕi засвiдчили дошустимий рiвенъ вiдхилекня" Результати
перевiрки свiдчать, що кафедра перекJIаду забезпечус достатнiй рiвенъ гriдготовки
фахiвфв, який вiдповiдае ýу{асним вимогаh.{. Анадiз викоýанро( кOнтрольЕюr робrт
показав, що сryденти оволодlли теор9тичним програмним матерlалсм 1 вмlють
використOвувати здобугi знаЕня при вирiшеннi практичЕlD( завдаЕъ. PiBeHb знанъ
студентiв е достатвiм як за пок€lзниками абсотпотноТ ycrriшrHocTi, так i за
покuLзниками якостi, та вiдповiдае вимогам акредитацii.

Резулътати викоЕаЕЕlI комIuIексних конIрольнrтх робiт {ККР) та рёзультати
контрольЕого зрiзу знань наведенi в Додатку 2.

Аналiз передащредитацiйнот екзаменацiйноi ceciT наведений в,щодатку З.
Аналiз тематики квалiфiкацiйних робiт магiстрiв зi спецiальностi

035 Фiлологiя за освiтнъо-професiйною шрогр€}мою <<Германсъкi мови та
лiтератури {перекпад вкiпочнс)>> пOказав, що тематика рсбiт € доситъ
рiзноплановою та в повнiй Mipi вiдображае спрямованiсть науково-дослiднiй
роботi кафедри та вiдгrовiдас вимоIх}м освiтнього рiвня магiстр. Роздiли
квалiфiкацiйних робiт, що rтеревiрялисъ, вiдповiдають MeTi досдiдження, пов'язанi
мiж собою та задоволън;Iютъ вимогам, що вис)rваються до атестацiйнюr робiт
магiстрiв.

Набуття практиrших навичок майбугньоТ шрофесiйноi дiяльностi студентiв
вiдбувастъся гliд час прсходження црактllки. У вiдповiдн*gтi до навчшIьнýго
пJIаF{у пiдготовки магiстрiв студенти у межах навчаннrt за сцецlальнiстто
0З5 Фiлологiя за освiтньо-професiйною uрсграмOю <<Германськi мови та
лiтераryри (переклад вкгпочно)> прOхомть педагогiчну (асистентську) та
виробничу (перекладацьку) практики.

Експертна ко*яiсiя здiйснкла перевiрку яксстt звlтlв гIро ввробнкчу l
педагогiчну практику, в ходi якоТ виявила, що вони вiдгrовiдають програмам
IIрактики в доýтатЕiй йрi, докумеЕтацiя вiдповiдае вýтаЕоtsJIеним виhдогам fiро
органiзацiю практики в унiверситетi. Bci оцiнки за перевiреними експертаNIи
звiтами вiдповiдають встановленим критерiям, е об'сктивними, що вiдгrовiдае
вимсгам щOд0 акредитацiТ.

Висновок: комiсiя зазначае, що в Кременчуцькому нацiоналъному
yHiBepcиTeTi iMeнi Мшrайла Остроградýького розроблена внутрiIlлня система
забезпеченЕrI якостi освiти. Показники екзамеЕацiйних сесiй, що rrередув€tли
акредитацiТ та порiвняльвi резулътати викоЕанЕя виr{ускникrlми ККР rrокж)rють
достатнiй piBeHb пiдготовки магiстрiв спецiалъностi 0З5 Фiлологiя за ocBiTHbo-
професiйною програмою <<Германськi мови та лiтераryри (переклад вкJIючно)>> i
вlдповцають вимопl&{ акред{тац11.
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8. Наукова дiяльнiсть викладачiв та студентiв випусковоi кафедри

Важливою скJIадсвою дiяльностi кафедри е наукова-дослiдна робота.
ГIrrанування Еауково-дослiдноТ роботи здiйснюеться у шроцесi складанIш ппаЕу
роботи Кафедри перекJrаду ýа кожний календарнтл€т piK, де передбачыоться yci
види робiт, строки ik виконаЕшI i виконавцi. В кiнцi роЕry скJIадаеться звiт про
наукOво-дослiдку роботу врIкJI&дачiв, aoпipaнTiB та студентiв каф*дри.

Кафедра переюIаду викону€ комплексну кафедраrrьну науково-дослiдну
роботу, в раъ,{ках якоТ впроваджувrtпись HaJ.KoBi дослiджgннrl з IIитанъ:

- лiнгвiстиллна iнструментологiя у перекilадознавчих дослiджеЕнrгх:
функцiона-шъний аналiз тексry i дискурсу (науковий керiвник дсц.
Чряiлалi Т.В.};

- ПраГматичнi та стилiсткчнi аспекти дослiдженrrя дискурсу (науковий
керiвник доц. Фадеева О.В.);

* дОслiдженнrl MoBHlm одиниць рiзних piBHiB в англомовЕому дискурсi:
структурно-се1\{античний та лiнгвопрагматичний аспеюи (науковий керiвник
ст. викдадач ApTeMef{Kо Ю. О.).

Результати наукових дослiджень знаходять сво€ вiдображеннjl в
монографi-шr, посiбнrшсах, Еа).кових статгях, у дошsвiдж яа ковфереrщiлс та
щорiчному звiтi за вЕутрiшньовузiвською тематикою. Серед основних здобуткiв
викJIадачiв кафедри:
а) старший викJIадач кафедри Артеменко Ю.О. захистrтла каЕдидатську
Дисертацiю на тему <<,.Щiсслiвнi iндикатори iмплiкатур в англомовному дискурсi:
структурЕо-семантичний та лiнгвопрагматичний асЕекти} {дис. каЕд. фiлол. наук:
спец. 10.02.04 / Ю. О. Артеменко * Кременчук, 2а|5. - 259 с.);
б) видано 2 навчальЕих гrосiбники:

English syntax: Навчальний посiбник / Фадеева О.В., Паступенко Т.В. -
Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2аТ7 . - 272 с.)

Нiмецька мова як друга iноземна (спецiальнiсть <<Переrспад>>): ocHoBHi
ПитанIuI TeopiT перекJIаду та удоскон€lлеЕнrl перекладацъких навиltок на матерiалi
рiзножанровIФ( TeKcTiB: навчапгъний посiбник l К. I. МiзЬ, Н.ý. Романова,
I.B. KytepeнKo. - Кременчук: Вид-во (ПП Щербатих О.В.>>, Zarc. - 164 с.).
в) опублiковано наукових праць за три роки rrонад 120, rrонад 60 з яких - це стжтi
у вiтчизняних фахових видаIfi{rгх.

На кафедрi виконуеться на)rково-дослiдна робота за договором }lb 394117,
укшаденим з {ромадськOю органiзацiею кКупьryрший дiаэtолъ, з ЕерекJIаry TeKcTiB
з украiЪсъкоi на англiЙську мову дJuI книги кМiй Кременчук: легенди, iсторiя,
c1..racнicTb в KapTшrax>> за пiдтримки Британськоi Ради в YKpaiHi.

Протягом останЕъого 2015-2018 н.р. спiвробiтники кафедри взяли rIастъ у
таких Мiжнародних та Всеукраiнських наJжових конференцiях:

Щорiчна мiжнародlа науково*технiчна конференщiя кfuеi академiка
ВернадсЬкого та HayKoBo-пpaKTIlпIHi проблеми ст€tлого розвитку регiонiв>>,
м, Кременчrк, Кр}ТУ.

XXIII МiжнародноТ на)rково-технiчна конференцii сryдентiв, acпipaHTiB
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Та молодих вчених <<Актуалънi проблеми життедiяльностi суспiльства>>,
м" Кремекч/к} КрF{У"

Мiжнародна науково-практична конференцiя <<Нове та традицiйне у
дослiдженнях с)rчасн}ж шредставникiв фiлологiчних на).ю}: м. 0деса.

- Ъ{iжнародflа науково-практична конференцiя <<Мова та лiтераryра у
полiкультурному просторil>: м. JЬBiB, ГО <<Наукова фiлологiчна органiзацiя
<<ЛОГоС>l.

XV наукова конференцiя з мiжнародною }пIастю <<Каразiнськi читання:
Jfuодина. IVlова. Комунiкацiя>>, XapKiBo ХНУ iMeнi ts.Е" Каразiна"

I ВсеукРаiЪська мiждисцигrлiнарна науково-практична конференцiя
<Мовq право, мiжщулътурна коL/цaнiкацiя: проблеми сьогоденнrI та поцIукн шшяхiв
ix вирiшення>}, КиiЪ, Академiя 8двокатури Украfни.

Мiжнародна науково-практична iнтернет-конференцiя <<Актуалънi
проблеми сJл{асноr транс.гrятологii, лiнrвокраТнознавства та Teopif мiхtкульryрноf
комунiкацiii>, м. Вiнниця;

V Мiжнародна на).ково-практичноi iнтернет-конференцiя <<Фiлологiя
)Оý столiття: теорiя, ilрактикq перспективи}, м. Одеса, Нацiональний унiверситет
<<Одеська юридична академiл>

МiжнародЕа на)лково-црактиIша конференция Science and Еduсztiаr' а
New Dimension, Будапешт.

Спiльно з Переяслав-Хмелънищъким дffржавi{Ем педагогi.*rим
унiверситетом iMeHi Григорiя Сковородио кафедра переюIаду органiзува_па II
Мiжнарод{у науково-практичну конференцiю <<Текст у с}л{асЕому лiнгвiстичному
вимiрi>r, що вiдбулася2-З квiтня 2а15 р. у Переяслав-Хмельницькому.

Кафедра активно спiвпрацюс з унiверситетамЕ, науковими установами та
гriдпркемствglмк Украrни.

Викладачi кафедри е активними учасниками Всеукраiнсъкоi спiлки
ВИкПаДачiв uереклащr, яка об'едr+5rс фахЬцiв у гаlryзi Еавчаýня перекJIаду. Метою
дiялъностi спiлки е пiдвищенЕя якостi пiдготовки перекJIадачiв в ocBiTHix закJIадах
УкраiЪи та захист законних спiлънIж iHTepeciB cBoix wreHiB заради сrтрияЕня
iнтеграфТ украТнського суспiлъства до мiжнародно? спiлъноти за рахунок
роЗширення (через перекJIад та Його Еавчання) достугry до надбань свiтовоi
цивiлiзацiТ, мiiкнародЕих KoHTaKTiB i джерел Ьформацii"

Викладачi кафедри rrереюIаду активно беруть }п{асть у наукових
Конференцiях та постiйlrо пiдвишцуrотъ piBeHb ква-гliфiкацii на науково-методичних
ceMiHapax та маЙотер-кJIаýах з проблем викладаЕЕя перекладу пiд керiвrп.пlгвом
провiдних вiтчизняних та зарубiжних фахiвцiв.

Результати дослiджеýь уýроваджуються викJIадачами у навчаJIьнкй процес
при викладiаннi дисциплiн <<Зiставна лiнгвокулътурологiя>>, <<Перекгrадацъкий
ана-шiз фаховш< TeKcTiB>>, <<Загаrrьна теорiя перекJIаду>>, <Методика викIlадаЕЕя
ПеРеКJIаДУ У ВищiЙ школi>r, кМетодологiя i органiзацiя перекJIадознавчID(
дОСлiдженъ>, <<Сl"rаснi iнформацiйнi технодогii у перекладi>>, <<Редаryванýll
iIеРекJIадiв>, <<Пракгика усногоlписьмового шерекJIаду з основноТ iяоземно? мови
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(англ. мова)>> тощо та керiвництвi магiстерськими роботами з TeopiТ та практики
перекJIаду.

Yci викЛадачi кафедрИ маютЬ ресстраЦirо У базi даНих Orcid та Google
Scholar.

Ан3лiз науковоi дiяльностi викладачiв кафедри пок€lзу€, що значну частину
наукового доробку cTaHoBJUITb гryблiкацii, гrрисвяченi вирiшенню певних
перекJIадФзнавчих гrроблем, що е свiдченлжм фахов*Т кOмшетенщiТ гярофесорськФ-
викJIадацького складу у галузi переюIаду.

ýо виканаЕЕя Еауково-дослiдноТ роботи заrýЁIаютъся студеýти ycix KypciB.
Основними формами студентськоi HayKoBof роботи €: гryблiкацiя результатiв
Еаукових дослiджень у фаховrж наукових виданнях, rIастъ у наукOвих
конференцiях, участь у кOЕкурсах сryдентськ[,D( науковкх робiт та олlмrriадах,
членство в Товариствi молодих )лених КрFIУ iMeHi Михайла Остроградського.
Посднання навчаIьЕоi та наlrково? роботи дас MoжJI}{BicTb студентам якiснiше
виконувати студентоькi науково-дослiднi роботи, пiдвищувати власний
професiйний piBeHb, гоryючись таким чиЕом до подагrъшоi самостйнот
професiйноi дiялъностi.

Студенти зацryIаються до науково-дослiдницькоТ роботи через HayKoBi
сryдентськi ryртrшл та шрсблемяi HayKoBi |ругrи, cTBopeHi провiдяпми викlIадачамЕ
та науковцями кафедри. При кафедрi В меж€}х дiяльностi Товариства молодlD(
учен}rх шр€tхsоютъ HayKoBi ryртки t<Комунiкативно*функщiональнi, семанткчнi й
прагматичнi характеристики мовних сдиницъ у сrriлкуваннil> та <<лексичнi,
|раматичнi, гrрагвrатичнi та соцiокулътурнi гrроблеми перекJIаду>.

велике зЕачення кафедра прилiляе розвижу творчсго миýлення,
формуванЕю навИчок науКово-досЛiдноi, самостiйноi пошуковоi роботи сryдентiв.
Колектl*В кафедрВ ýгrрияе гrублiкалдi-mя результатiв дослiджень сryдентЬ, нацiлrос
творчУ молодЬ на мiжвУзiвсъке, мiжнародне наукове спiвробiтництво. Сryденти з
першиХ rqypciB заJýrIаюТъся до на)жоtsо-досяiдноi роботи, Цро резуJIьтати якоi
доповiдають на щорiчних Еа}кOво-практиltних конференцiях.

Науково-методичЕу дiяльнiсть кафедри сконцентровано на cTBopeHHi
навчаJ[ы{о-метOд}{I{ного забезIIечеýня, шло вiдпоtsжас cy{Ercн}tм отешдартам виrщоТ
освiтИ дJIl{ фахiвцiв спецiалъностi 0з5 Фiлологiя за освiтньо-професiйною
програмою <<Германсъкi мови та лiтераryри (rrереклад вкJIючно} - електр8нЕш(
та слайд-конспектiв, гrрактикумiв, навчЕLпьних цосiбникiв, методиIIних вказiвок в
томУ числi i з грифами MiHicTepcTBa освiти та науки УкраiЪн. HayKoBi розробки
вiдображено в статтях i дисертацiйних дослiд;кенIuD( вик;тадачiв.

впсновок: рiвеlъ науково-дослiдлот роботи на кафедрi пepelflIaд/
кремеrтчуцького нафоналъного уЕiверý}rгёту iMeHi Мюrайв Orгрогрqдського, ý
органiзацiя та результати свiдчать про можлллвiстъ забезпеченIш Ha.rreжHoT HaykoBoi
пiдготовlси здобувачiв другого (магiстерськогф рiвня Bpurtroi освiти за ocBiTнbo-
професiйною rrрограмою <германськi мови та лiтераryри (гlереклад вкJIючно} зi
спецiальностi 0З5 Фiлологiя вiдцrовiдrо до акредrтгацifшilж вимог.
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9. Мiжнароднi звОязки

КРементУцький нацiоналъний унiверситет iMeHi Михайла Остроградського
аКТИВно Працюе над розвитком мiжнародних зв'язкiв, якi сilрямсвано на
РОЗШИрfrтr{я сrriвгrрацi з навчальýими та ýаJлковими ycTaнoBalvlи зарубiжних краiЪ з
МеТОЮ пiдвищення ефективностi навчuLльного процесу та розвитку науково-
ДОСлiДноТ роб*ти в уяiверситетi, гlsIýук гrартнерiв дJrя BиKot*aEýlI сlriдьншх
МiЖНароднlur проектiв та отриман}ш грантiв, стипендiй. Партнерами ВНЗ е
ТеХнiчний Унiверситет Брауншвейга (Нiмеччина), YHiBepcI4TeT Баджi Мокхтар
Аннаба (Алжир), Унiверситет Матея Бела в Бансъка Бистрiца (Словаччпна),
Унiверситет Любляни (Словенiя), Мiшкольцький унiверситет (Угоршц.rна) тоrцо.

КРFГУ гriдгримуе rширокi рiзнобiчнi зв'язки з численними Еа)rковими,
НаВЧаПЬНИМИ, виробничими заюIадами iнших KpaiH, мiжнародними освiтнiми
ОРГаНiЗацiями, про{раlr{еми та фондами, серед як}о( Програlrла акадеhdiчншr обмirriв
iMeнi Фулбрайта, Рада мiжнародних HayKoBI/D( дослiджень та обмiнiв (IREX),
Нiмецька служба академiчних обмiнiв (DAAD), Американсъкi Ради з питанъ
ОСВiТИ, Нiмецький Культурний Центр <Вiдерштралъ), €вроrrейсъке агентство
координацiТ дослiдженъ (EUREKA), про|рама <<Вiдкритий CBiт>> та iH.

НаШ УяЬерситет е костiйrпшrл i повнсIIравIIиI}I 1шеяýм найбiлъш
авторитетIIих академiчних асOцiацiй европи та cBiry:

еврогrейсъка асоцiацiя yHiBepcиTeTiB;
Мiжнародна асоцiацiя унiверситетiв;
Мережа унiверситетiв краТн Чорноморського регiону;

Свразiйська асоцiацiя уяiверситетiв
У Зв'язку iз задекJIарованою Свроiнтергацiею УкраiЪи та на пiдставi

ПРiОРитетiв щOдо розIIII4реI*{I{ спiвпрацi з кра?нами близъкоrе та д:}JIекого
ЗаРУбiЖЖЯ кафедра переюIаду веде активЕу роботу щодо шоIшуку закордонЕих
ГrаРТнеРiВ Та ВстановленЕя тiсних KoHTaKTiB з науковцями. Завдяки мiжнародним
ПРОГрамам i грантам, таким як DAAD, зOщрема KStudienpraktika>>, <<Leonhard Еulеr
Рrоgrаm>> (Нiмеччина), <<Open World Programr> i <Work and ТrачеЬ> (CIIIA),
|paET;tI\{ MiHicTepcTBa науки i вищоi освiти Польщi, стиýендiяти уряду Китаrо, а
ТаКОЖ ПРОГРамi МОН Украiни стажування i навчаннrI за кордоном шротягом 2014-
2018 роках гrройшли 22 викхадачiв i 64 сryденти.

ПРОВеДений вiддiлом мiжнародних зв'язкiв аналiз щодо мiжнародноТ
аКТиВносТi iнститутiв i факультетiв Kp}IY iMeHi Михайла Остроградсъкого на
ОСЦОВi РеЙтинry викладачiв з мilлстлародноТ дiяльиостi i з }rрах)rваЕням
мiжнародних публiкацiй за резулътатами 2015-2018 рр. показав, що факулътет
ЦРаВа, ГУПСанiтарнкх i сощiальнрil( наук гrосiдае четверте пяiсце в унiверситетi, а
кафедра lтерекJIаду - друге мiсце на факулътетi.

10 гРУднЯ 20lЗ року було пiдписано договiр про сгriвпраI+о з Фiлологiчним
фаrqУЛЬТетом ГомеJьськOго держевного yHiBepýI,ITery iMeнi Франциска Скорини
(Бiлорусiя), що передбачае спiвпраrцо та обмiн досвiдом у га_пузi науки та
культури.

Голова експерmноt Koлticii В. о. CaMoxiHa
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КафедрОю перекЛаду У 2а1-4-2а1.5 
".р. 

булО укJIаденО угодУ гlро спiвпрацю з
кафедрою германiстики i славigтЕки ЗахiдночеськOго унiверситеry {м. Г{эгъзенъ,
Чеська Ресгryблiка).

. Вg*адач кафедри церекJIаду AHypiHa I. С. бере )ластъ у Програмi розвитку
лlдерського IIотенцiаrry унiверситетiв Украiни, органiзованот Британсъкою Радою
в Украiъi, Фундацiсю вищот освiти (великобританiя) та Iнстиryтом вищоi освiти
АкадемiТ rrедагогiчЕ}rх наук УкраТии.

СПiВРОбiТНИЦТВо З Закордонними партнерами дуя кафедри е перспективним,
довгострOкови&l i взаемсвигiдням. Мiжнароднi зЁ'язки кафедри забезпечl,tОТъ
).мови гriдвищення якостi пiдготовки спецiалiстiв, пiдвищутоть iмiдж
Кременчуrдъког0 нацiоналъного унiверситету.

висновок: зв€}жаючк ýа праrнеýнrt Украiъи д0 iнтеграцii да свiтового
освlтнього простору, кафедра перекладу веде активний поцryк творчих зв'язкiв та
IIрсвOдиТь н€жагоДжеýнlt KoHTarcTiB iз унiверситетами в iнuпоt краТнах.

10. Внутрiшня система забезrrеченЕя якоетi
оевiтяьоi дiяльшоgтi

ВiдповiДно дО вимоГ ЗаконУ УкраiЪИ пПрО вищУ ocBiTy>> у Кременчуцъкому
нацiона.rьному yяiBepcaTeTi iпценi Мrжайла Остр*градсъкого {Kpt{Y}
запроваджено систему внутрiшнього забезпеченIuI якостi ocBiTHboi дiяльностi та
якостi вищот освiти. Процес забезгrеченшI якостi ocBiTgboi дiялъностi та якостi
вищоi освiти зр{овJIюе дотримання Унiверситетом стандартних trроцедур,
рекомендованих мон Украiъи, Сврогrейсъкою асоцiацiею iз забезпечеЕнrI якостi
вищоi gсвiти {сАзffiо} спiльно з €вропейсъкою спiдкоrо сryдешгiв {€сс),
европейською асоцiацiею вищих навчальних закJIадiв (СДВНЗ) та еврогrейською
асоlдiацiею унiверситетiв {еА$, урахувtжЕя ЕроЕозицiй Свр*гlейськоi асощiацii iз
забезпеченнlI якостi вищоТ освiти (сАз-яво) спiлъно з Свропейсъкою спiлкою
сryдентiв (еСС), €вропейсъкою асоцiацiею вищIlD(
та €вропейськсю асоцiацiсю унiверситетiв (еАУ).

навч€tпьнЕх закJIадiв (еАВН3)

основними принцишами фуякцiонування внугрilшIьоТ системи забезпеченIUI
якостi освiтнъсТ дiялъностi у КреIу{еЕ,ЧУЩЬкому нафоналъЕФму увiверситетi iMeHi
михайла Остроградаького с: високий piBeHb вiдповiдальностi за якiстъ cBoix
ocBiTнix послуг та забезпеченшI цiет якостi; реаryвання системи забезпеченнrI
якостi на рiзноманiття систем вищоi освiти, навч€lJIьн}ж закладiв, програм i
сryдентiв; пiдтриманЕя розвитIýi культури якостi; ypaxyBaggrt потреби та
очiкування студентiв, ycix iнших заJýлченlФ{ cTopiH n* *y*"i*roou.

Полiтика забезпеченIUI якостi ocBiTHboi дiяльностi КрFIу базуеться на
зв'язкУ мiЖ Еауково-дослiдноЮ роботоЮ та Еавчаняям i викладах{ня&t,
iнституцiйному KoHTeKcTi i стратегiчному пiдходi.

У Кременчуцькому }{аr{lОНrtДЪНОIчЦr унiверситетi iMeHi Мш<айла
0строградського розроблено Програму забезпёчеýIж якостi ocBiTHboT дiялъностi i
схвапено Вченою радою
концегrryжьнi засади

KpEIy (протокол Лs вiд 25.|2.2014 р.), в якiй визначено
формування системи забезrrечеýнr1 якостi 0свlтяъо1

Голова експерmноi Koл,ticil В. о. CaMoxiHa
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дiялъностi; напрями стратегii постiйЕого пiдвищення якостi вищоТ освiти у КрFГУ;
прФграму заходiв, сшрr{плýвi}нкх на глоотiйrrе пiдвищення як*gтi *cBiжbo?
дiялъностi; програму заходiв, спрямованих на гliдвищення квалiфiкацii науково-
педагогiчних Ерацiвникiв i забезпечення'ix вмотивованостi до розвитку культури
та якостf викJIадаЕнl{; програму заходiв, спрямоваЕрlх на вдоскоЕаJrеннrI фаховоТ
маЙстерностi науково-педагогiчних працiвникiв; програму заходiв, сгtрямованих
на пiдвищення рiвня об'ективностi офш*tsання; шрограпду заходiв, сilрямýвfi,FIвD( на
удосконЕtIIення процесiв викJIадання i навчан:яя; програму заходiв, спрямованих Еа
забезпеченяя об'ективностi при ilрисвосннi квалiфiкацiТ; гlрограму заходiв rцодо
встаЕовлення зворотн}D( зв'язкiв мiж уrасникап{и навчаJIьного процесу; програму
форrчryваннrl механiзму самооцiнки ефективностi дiяльностi щOдо забезпечення
якостi освiтнъоi дiяльностi; програiwу заходiв, спрямованих на розilш{рення
присутностi унiверситету в нацiонЕlJIьнIж i мiжнарод{Ех програмах пiдготовки
фахiвцiв вищою освiтою.

Реryлярний монiторинг, порегJuIд i оновлення ocBiTHix програм спрямоваrri
гараЕтувати, що Еадання ocBiTнix послуг з€tлишаеться на вiдповiдному piBHi, а
також створюе сприятливе й ефективне навчiIшъне середовище дJIя студентiв.

OcBiTHi lrрограми реryJшрно ана-гriзуються. Обговорення програм
проводиться при обов'язковому заIцrчеЕЕi до цьог0 ýроцесу сryдентiв та
стеЙкхолдерiв. Зiбрана iнформацiя враховуетъся пiд час оновленнlI про|рами, дJuI
забезкечеýнrI Ё вiдгrовiдностi с)ruасним Еи},{огае{. Характеристики оrrовrлеяоi
програми гrублiкуоться.

СтудентоцентроваЕе навчаЕня i викrrадання вiдiграютъ важJIиву рохь у
стимуjlюваннi мотлвацii сryдентiв, ix самоаналiзi та загg.ченнi до освiтнього
Процесу. Ще означа€ ретедьне обговорення гrроцесiв розробленнrI та реаrriзацii
ocBiTнix ýрограм та *цirпованжt результатiв навчаtшя.

ЗапроваджеЕня сryдентоцентрованого навчаннrI i викладання е таким, що:

Головg експерупнаd коъсiсii В. В. Саяевхiнв
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критерiТ зарахуваннrI втiлюютъся послiдовно та прозоро, забезпечдочи
ознайомленЕrI з yнiвepcиTeTCIM i шрограмолс"

У КрFIУ розроблено <<Методичнi вказiвки щодо розрахунку рейтинry
викJIадачаr>, згiдно з якими щорiчлrо fiроводиться рейтингýва оцiнка в розрiзi
кафедр, }акулътетiв та на загаJIьно ByзiBcbкoмy piBHi. Рейтинrове оцiнюваъIня
ПровОдиться за блоками педагогiчноТ дiяльностi, науковоТ, методичноi,
органiзацйноi' робtlти та мiжtнародý*i дiяльностi викладачiв.

У межах функцiонування системи забезгtечення якостi освiтнъоi дiяльностi у
КрНУ uостiйно вдоскоýаJIIоються шроцеryри зарахування i продовження TepMirry
перебування на посадi викладачiв, система оцiнювання ефективностi роботи
викJIадачiв, яка враховуе Еа лише вiдомостi про JлIастъ у IIауксвiЙ роботi та про
кiлькiсть Еаукових та науково-метсдичних розробок, а й врtр(овуе якiсть
проведенFIя навчrtдъних занять (за монiторинговими опитуваннями студентiв),
пiдвищення квалiфiкацiТ викJIадачiв, ;rчасть у з€tход€tх, спрямсвЕ}Ерil( ýа зростаннrI
якостi освiти в унiверситетi тощо.

Аналiз iнформафйнюr данlrг". е важливим чинникOм rrри оцiнцi змiсту освiти
у КрF{У. На його ocHoBi формуються рiшення щодо розробки заходiв з
покращенIuI якостi забезпечення освiти.

Ефективнi процеси збору та ана:riзу iнформацiТ про ocBiTHi г{рогр€lмЕ та
iншry дiялънiсть пiдтримують систему внутрiшшъог0 забезпеченнrI якостi.

0собкrдва увага rrридiляеться таким Еара}детрам:
ключовi iндикатори дiялъностi;

й ана;riзу iнформацiТ та плануваннi подальших вiдповiдних заходiв.
Iнформацiя про дiялънiстъ унiверситету кориýна як дIr[ майбугнiц так i

тегlерitшriх сryдентiв, вигýлскЕикiв, iшшrх стейюrолдерiв i громадсъкостi. КрНУ
реryJIяРнО гryблiкуе в засобах масовоi iнформацii, реюIамЕих буклетах, но
офiцiйнотr,гу сайтi (http:/lиMrv.kdu.edu.ua} та в iHmr,*r джерел€}х найсвiжiшу,
неупереджеIry iI об'ективну iнформацiю * як кiлькiсну, так i якiсну про
навчаJIьнi програлли i квалiфiкацiТ, KoTpi BiH кроконус.

КерУючисъ основними положеннями Закону Украiни <Про ocBiTy>> вiд
05,09.2017 р. Nл 2145-YIII та Закону УкраТни <Про виIIry ocBiry>> вiд 01.07"2014 р.
Jф 1556-YII, вiдповiдrrимя Г{остановами Кабiнету MiHicTpiB Украi"ни та наказrlми
MiHicTepcTBa освiти i Еауки Украiни та <<ПоложеЕшIм про пepeBipKy наукових,
ЕаВч€жъЕо-методýчнI{Dq кэалiфiкацiЙних i навчакънлшr робiт Е{а акадеьяiчкиЙ
плагiат>> схваJIеним Вченою радою KpErY, протокол JФ 4 вiд 24 хистопада 2016 р,,
у КрЕТУ розроблено iнструкцiю щодо перевiрки виtIускних квалiфiкацiйних робiт

технiчних засобiв. Перевiрцi

В. о" Сацохiна

на академlчнии плагlат 1з використанням шрограмно-
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на IuIагlат пlдлягають yci види вигryскних квалiфiкацiйних робiт.
Ввсновск: у Кремýýчущьксв,ту нащiона-шьно!чry yнiвepcиTeTi iMeнi Мкхайла

Остроградсъкого розробленi ocHoBHi складовi системи внутрiшнього забезпеченIuI
якостi, якi забезпечrють здiйснеrшя KoMIllreKcHоl 0цlнки якоýт1 навчалъноi роботи,
рейтинrуваннrr науково-педагогiчних працiвникiв i сryдентiв, зашобiгають
академiчному гrлагiату як у наукових працях гlрацiвникiв, так i в здобувачiв вищоi
освiти"

Голова експерmноi коллiсii В. о. CaaaoxiHa
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11. Перелiк зауважень контролюючих органiв та заходи з ik усунення

Вiдповiдно до ,Щержавних вимог до акредитацii оuецiалъностi та вищого
навч€IJIьIфого закJIа"ry, затверджgнpD( Еаказам MiHicTepcTBoM освiти i наlrки, молодi
та ffпорту УкраТня 1З.86"2*12. jýb 689, Г{оложеаня шр$ акредитацiло sиlцýrr
навч€lJIьних закладiв i спецiальностей у вищих навч€Iпъних закJIадах та вищих
професiЙних учиýу{щах, зсэтЕерлкенsгfi II0ýтансвgю Кабiкеry MiHicTpiB Уlry*iЪи
вiд 9 серпня 2001 р. JФ 978, Лiцензiйних умов IIровадження освiтнъоТ дiялъностi
закладiв освiти, затвердженlD{ гIостановою Кабiнету MiчicTpiB УкраiЪи вiд 30
грудня 2О15 р. }{b 1 187, та ýаказу MiHicTepcTBa освiти i наукп УкраiЪи вiд 9 сiчня
2аý р. J\Ъ 24-л у Кременчуцъкому нацiональному унiверситетi iMeHi Михайла
0строградськог* було ýрФвýдеЕо на мigцi г:еревiрку вМовiдllостi випдоIа}я ýт8ýу
кадровог0, навчаJIьно-методичного, матерiального та органiзацiйного
забезгrеченнrl гriдготовки магiсцliв за освiтньо-професiйною цро{рамою
<<Германсъкi мови та лiтератури (переклад включно)> зi спецiалъцостi 035
Фiлологiя експертною комiсiею у складi: голова KoMicii - CaMoxiHa Вiкторiя
Оrrанасiвва, професор кафедри авглiйсък*i Харкiвського кащiоналъвого
Унiверситету iMeHi В. Н. Каразiна, доктор фiлологiчниr( ча)rк, професор; }шеЕ
KoMiciT - Некряч Тетяна Свгевiвна, ярофес*р кафедри англiйськоТ фiлологiТ i
фiлософiТ мови iMeHi О.М. Мороховсъкого КиiЪського нацiоналънOго
лiнгвiстичЕого уяiверситету, кандидат фiлологiчнlu( шаfк, гrрофесор, i розгляrцrто
матерiал-я, гrоданi на ексfisртизу Кременчуцьким нацiональним yяiBepcкreToм
iMeHi Михайла Остроградсъкого.

EKcпepTrra комiсiя дiйlшла вЕсýсвку, що освiтня дiяльнiсть за освiтrlъо-
професiЙною про|рамою <<Германсъкi мови та лiтератури (переклад вкJIючно)>> зi
спецiальностi 0З5 Фiлологiя Кременчуцького нацiона:rьного унiверситету irueнi
Михайла Остроrрадського, 1l кадрове, навчалъно-метомчне та матерiально-
техцiчне забезгrечення вiдповiдаютъ встановленим вимогам i забезпеч.ють
державну гарантiю якостi освiти, а також надаJIа рекомендацiТ для подr}J[ьшOго
вдосконrtпення навчЕtIIьного процесу, пiдвищеннr{ рiвня пiдготовки фахiвцiв.

Кафедр4 р*згJшIЕувIIIи рекоrчlеýдацii розробида цшаЕ заходiв щодо лiквiдацii
зауваженъ, няцаних комiсiею (табл. 11.1).

Голова експерmноi Ko*ticit В. о. Сал,tохiна
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Таблиця 11.1
З*хадш щод8 уýуýеýЕя зrлуtsажеЕь та врахув8ýIIя рекýпееxrдащiй

експертноТ KoMicii MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни
загliдсумкамиакреWlтацiйноiекспертизигriдготовкимагiстрiв

за освfrньо-професiйною програмою <<Германськi мови та лiтераryри (переклад
включно)>>

зi сшещiальностi 0З5 Фiлол*гiя
у Кременчуцькому нацiональному унiверситетi

iMeHi Мроrайла ,(,t кого

РокомендацiТ

KoмiciT

TepMiH виконавець Що виконано

1 2 J 4

Продовжlъати
пiдвищелтня якостi
кадрового складу
кафедри lrýrjlxcм
пiдготовrст та захисту
дисертацй на
здобугтя gаукOвогG
cTyIIeIU{ кандидата

фiлологilплIп( IIаук та
доктOра фiлологiчнrах
наук за спецiалънiстю
l0.02.1б
(перекладознавство}

Постiйgо Завiщrвач
кафедри,
викладачi
кафелрн

1. У 2015 рощ вiдбувся захЕст
канlýадатсъкоi дясертацiТ иа здобуггя
наукового стуtrенr[ кашшдата
фiлологi,шr.пс Еаук за спефалънiотrо
10.02.04 германськi мовЕ отаршOго
викJIадача кафедри Артеменко Ю.О. у
ХаркЬському нацiонаlькому
унiверситетi iM. В.Н Каразiна (Щt Jtlb

0з020б).
2" У 2S18l19 ý.р" IiJIflI[у€тьýя за}qист
кандидатсъкоi дисертацiТ Попомаlrенко
(Можейко) О.О., яка rrавчаеться у
цi:lьовй acпipaкTypi у XapKiBcbKoMy
нацiона_тrъвому уяiверситетi iM.
В.Н Каразiна"
З- У 2019128 Е.р" шиýуЁтьýя эахист
кандидатськоi дисертацiТ з
перекпадOзнавчоi тffматЕкý
AHypiнoi 1,С,,
аспiранryрi

яка IIавчаетъся у
Кременчуцького

нацrоЕ&JьýtOго уяltsýрЁи:гslY lll ýý1
Мiхайпа Острогралського спецiаьностi
035 Фiлологiя. Керiвник - д.фiлол.н.,
щэоф. ýезуглаЛ.Р.

Викладачаrrл, що
забезпечуrоть
навчаьний шроцес
пiдготовки магiстрiв
збiлъurуватll кiлъкiсть
rгублiкацiй у
видаЕIIrгх, що входять
до неукомgtричнwt
баз джrих

ГIоотiйно Викладачi
кафедри

За перiод 2015-2018 р,р. викJI4даwilчIи
кафедри було ошублiковано 36 статтей у
провiдлшl науковЕх видаýýlD(, якi
входять до гrерелiку фахових видань ВАК
УкраЪи, з нgх 9 статей у вЕданýrIх, що
входять до Еа}кових баз даних Index
Сореrпiсus"

Враховуючи висOку
динамiку розвитку
iнфоомадiйlrих

Постйно Зазi4вач
кафедри,
викладачi

Дш вдоскоrrалеЕЕя технiчного
забезпечення ЕавчаJIьЕого процесу:
1. Лекцiйний кJIасс J.комплектоваIrо

Голов а експерmноi Ko;yticii В. В. Сазцохiна



РекомендацiТ

KoMiciT

TepMiH Виконавецъ Що виконано

1 2 ),} 4
TexH*jTGi,lи. ýостl}тЕо
вдосконалювати
технiчне ,rа

ýрощ}е}fiiе
забезrrечення
навчальног0 процесу
с}.часними засоба'ии,
зокрема,
запрOваджеЕнl[ д*
навчання таких
irрограм як SLD
Trad*s. МgmоQ.
DeiaVu

кафедри л.*з,льтi,,tедiйнлrм *б;rадяанняы.
2, Лiнгафонний кабiнет забезпечено
сучасни},t устаткуваЕняId, а саме
лts*яв'tотf;рitмтl з чавуIIIЕика&ЕF{ та
мiкрофонами.
З. До тlавчанЕя зашровадже}rо програми
переrLlадацъких систем SLD Trados та
DёjП vu
4" Вилi*адачi кафедри активно
залr{аютъся дс створення та
вt{роваджеlrня системи он-лайн навчання
та "rест}ъаЕн_rl, яка вfiроtsаджуsться дj]я
студентiв КрЕГУ

Звернl.ти особливу
yBaly на }к,ааданýя
пiдруrникiв i
навчалън}{х
посiбникiв (у т. ч.
електронних) з

фахових та
професiйно-
орiентованих
дrдсциплiн

Постiйно Викладачi
кафелри

За 2аИ-2018 роки на кафелрi видано
ы*cTlTlBi навчалъrti посiбнлтки :

1. K.I. Мiзiн. I.B. Кlчеренко,
Н.В. Романова Нiмецька мова як друга
iноземна (спецiа_iьнiсть <<Перекяад>):
ocHoBHi питанЕя теорii перекпаду та
удоскOяаJIеЕЕя IIерекJIадацьких ýавичOк
на MaTepiaTi рiзво;канрових TeKcTiB:
навч. посiбник /. - Кременч}.к: Вид-в<r
кПГl Шербатих О. B.>i, ?*16" - 1б4 g.

З. Фадеева о.В English syntax:
Навчатtъний посiбник / О. В. Фадсева,
Т"В. Па,*ттшец}iо. Кр*м*нчук; ПП
Щербатих О.В., 2017 . - 272 с.)
4. Поясок Т.Б. Медiаrrедагогiка:
пiдр1,"rник [для студентiв, магiсrраятiв,
аспiрантiв i викладачiв закладiв виrцоТ
освiти] l М,В"Загiрнl{к: Т.ý" Поясок.
1.1, Беспарточ}{а, А.В. 'Iокарев. -- 2 в;tд.,
переробл, i доповн. - XapKiB: <{рlкарня
Мадридii, 2fi18. - -11б с. (Ili"цр_ъ*лник з
гоисЬом Мон)

Керiвництвlr
ylriBepcиTeTy
створити необхiднi
умови та Еадати
бiльше мож;rивостей
викладачам кафедри
гriдвgщуъати
кватiфiкацiю у
провiдних
украiЪськлж i
закордонних

Постiйно Керiвничтво
1,нiвереитет_т
та завiд,чвач

кафедри

i. Щоценти кафедри Т. В. Чрдiлелi та О.
В" Фадссва врсЁrш;л* cTa}K\igaн}{я ýа
кафедрi шерекладознавства iMeHi Миколи
Лlкаша у XapKiBcbKoMy начiоналъному
1,яiBepcвTeTi у перi*д з 1,11,iý р. гlо
30.11.18 р., про ш{о отри}.{али свiдоцтва
за Nsl 158 та I tr б1 вiдповiдно.
7, Викладач кафедри Аиурiна t.C. Ё

}п{асником мiжнародного проекту
Програми розвитк}. лiдерського
потенцiалу унiверситетiв УкраiЪи
(Британська Рада в УкраiЪi, Фундацiя

Голов а е Kcпeprпrr oi ко :wi с ii В. О. Сuзкlхtна
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рекомендацii

KoMici?

TepMiH Виконавець Що виконано

1 2 1J 4
ýаJгкоtsик та наук*вfl-
навчiuьЕих установах

вищо? о*:вiти Sа;тяк*бритаrхiя}, {ясэ:стзт
вищоi освiти Академii педагогi.*тих Еаук
УкраiЪи) й rrройшла прOграму IIавчашuI
у АбертейсъкФм}r yкiBepcиTeTi {м- ý*ндi.
Велика БританЬ) у ci.mri 201? р. та
стаж}aванrrя в Iнститугi твхнiки та
екоя*мiкя у MicTi Чесъке Будейовiце
(Чехiя) у KBiTHi-TpaBHi2afi р.

Керiвництву
1тriверситету та
кафедрi постiйно
оr{овлювати
бiблiотечний фонд за
рахунOк фахових
видакь? сучасно1
на}ково-навчалъноТ
лiтератури,
закордоЕних
гrерiодитяих видань

[Тостiйно Зав- кафедри | За перiод 2016-2018 бiблi*тtщткй ф**д
| кафедри оновлено су{асною науково-|-
| навчаJIъною лlтерат}?ою,. зокрема:

i Нiмецька м*Еа дJýt студентЬ-
l германiстiв: пiдру.rник Deutsch ffr
Germanistikstudenten: Lehrbuch l
Свдор*в О"В., С*тттик*ва C.I.,
Безlтла Л.Р. Вiнниця: Нова Книга,
2аrc. - З84 с.
- Нiмецъка мова як друrа iноземна
(спецiальнiстъ <Переклад>): ocHoBHi
IIЕтаЕIIя Teopi? ЕерекJI&дцa та
удосконалеЕнrl перекладацъкLD( ýавичок
на матерiалi рiзножанрових ToKcTiB:
навч- яосiбrтик / Мiзiц K-I., Кучеренко
I.B., Н.В. Романова. - Кременчук: Вид-во
кПП Щербатих О. В.>>,2016.- 164 с
Eng}ish sупtах: Навчшьний по*iбнкк l
Фадеева О,В., Пастушенко Т.В.
Кременчук: ПП Щербатих О.В,, 2017. *
ll/.c.}
Медiаrrедагогiка: пiдруrник [для
студентiв, ьяагiстрантiв, acгlipaHTiB i
вккладачiв закrlадiв вищоi oeBiTя] l
М,В.Загiрняк, Т.Б. Поясок, 0.I.
ýесгrарточяа, А.В. Т*карев" - 2 вýд.,
перероб:r. i доповн. - XapKiB : кffр5лкарня
мадрид)), 2018. - Зlб с. (Пiдрl^пlик з
трифом МОН)

висновок: комiсiя зазначае, що кафедрою шерекJIаду зауваженнrI
коýтрOдюк}ч{fr{ *ргацiв Bpaxotsaнi та ycyнeHi. Спiвробiтники кафедри ЕерекJ{аду
реалiзували Bci рекомеЕдованi пропозищiт та продовжують робоry з пiдвиrцення
якостi гriдготовки фахiвцiв освiтньOго рiвня (магiстрD спецiаJIъýостi 0З5 Фiлологiя
ссвiтньо-rrрофесiЙноТ програми кГерманськi мови та лiтераryри {переклrад
включно)).

Голова експерmноI Koлticii В. о. Салаохiна
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12. Загальнi виснOвкц i рекомендацii

Вiдповiдно д0 пiдгrункry 20 пункry 2 роздiгу ХY кПрикiнцевi та перехiднi
IIоложеНнп> ЗакОну УкраiЪи <<Про виIIry ocBiTy>> та пуЕкry 4 ГIодоження про
акредиFaцiю виrцих IlaBчaJIbýIiD( закяадiв i сuецiалъностей у ýищr{J( навчаJIьýих
закJIадах та вищих професiйних )лилищах, затверджеЕого постановою Кабiнету
MiHi*TpiB Украi'rж вiд 9 серпн5t 200l рOкУ jчь 9?8 ,cITp* затЕердщенrж Гi*ложекlш
про акредитацiю вищих навч€uIьних закладiв i спецiальностей у вищих
навчrlJIьнIЖ закJIадах та вищих професiйних )дкlrищах>, провiвши цервинt{у
акредитацiirrу експертизу освiтньо-професiйно? процрами <<германськi мъви та
лiтераryрИ (переклаД вклrочно)>> зi спецiальностi 035 ФiлологiЯ за другим
(магiстеРським} piBHeM вlащоi *cBiTlt У КремекЧУщъкоеdу нащiонжr""*у
унiверситетi iMeHi Михайла Остроградського експертна комiсiя дiйшла таких
висновкiв:

1- МаТеРiаЛИ ЩОДо акредитацiТ поданi вiдповiдно до Положенrrя про
ащ)едитацiю вищrос навч€шьнIж закJIадiв i сгlецiальностей у вищих цавч€lJIън!ж
закJIадах та ЕищpD( професiйншс )д{илищах, затверджешого Гtостановою К*бiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09.08.01 р. Jt 978, Лiцензiйних умов надання ocBiTHix
посýуг у сферi вищоТ освiти, затверджеllого FIакfiзом MHicTepcTBa gcBiTll i вауки
УкраiЪИ ыд 24.12.аЗ р. JФ 847 у редакцii наказу MiHicTepcTBa освiти i науки,
молодi та спорry УкраiЪи вiд29.|1.11 р. J& 1з77, ЛiцензiйIrIiD( УМав IIровадженшt
ocBiTHboT дiяльностi закладiв освiти, затверджених Постановою Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи вiд З0.|2.15 р. J\b 1187.

2. Стаrl органiзацiТ ý{tвч{lJ{ьЕо-вlжовнсгo щроцесу, змiст аавчаýЕrl, його
кадрове та iнфоРмацiйно-методиtlНе забезПечення, якiсть пiдготовки фахiвщiв i
матерiа_гlь}Iо-техЕiчна база вiдшовiдаютъ матерiалам ýамоtжrшriзу i акредйтащiйним
вимогам щодо гriдготовки за оР <<магiстр>> сгrецiалъностi 035 Фiлологiя за
освiтнъо-професiйною програмою <<Германськi мови та лiтератури (uереклад
включн0)> i забезПеЧ}rЮть державЕу гарантiю якостi вищо? ocBiTи.

3. На пiдставi результатiв перевiрки експертна комiсiя вважае необхiдним
tsислOвитк рекомеЕдафi, якi дOзвOJIrrть IlСЩРаЩ.rтr.r якiстъ пiдготовки фахiвфв:

продовжувати ЕЕ)ощеннlI кадрового потенцiалу кафедри шJUгхом
пiдготоВки кадрЬ вищоТ квалiфiкацii - докторiв фiлософiт (PhD) i докторiв наук;

* викJIадачам, що забезIIечуютъ Еавч€lJIьЕий процес пiдготовки магiстрiв,
збi"гыrrувати кiлькiстъ rrуýлiкацiй у tsиденшж, Що iндексуютъgя у нлiжвародцтих
наукомýтрк!жý}. базах даýцJr ýc*pus та WсЬ of Scieяce;

враховуючИ високУ динамiкУ розвитку iнформацiйних технологiйо
гrостiйно вдсскOнаJIIсвати технiчlrе та про|р€lмЕе забезнеченýrt освiтяього
IIроцесу, пшрше використовувати можJIивостi методiв он-лайц навчаннrI;

- акгивiзувати робоry щодо розвитку мiжнародного спiвробiтництва з вищими
навча.пъ}lИе{и з&кJIаДами з& шрФIраL{ами акадеМiчноi мобiлвностi та обпяiтry сryдеrrгiв та
викладачiв;

- керiвництву унiверситеry створити яеобхiдвi умови та надати бьше
можJIивостей викJIадачам кафедри uiдвищувати квалiфiкацiю у провiднlтх

Голова ексfп,ерffzнФi Koл,ticii В, о. Са*ttлхiна
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украlнсъких 1 закордонних наукових та науково-навчаJIьних установах;
iýI4pm* з&цrчзт{ ýтудsнт-iв дФ яаукФвс-дФсяiдтгя {ько? р*б*ти кфедри"

На пiдставi проведеноi ексгrертизи, матерiалiв самоан€шiзу та порiвняння
фаюичlтих ,s&*азýикiв дiяяън**тi i ýер;кавнеж акредитаrliйних вýь{*1,* зазýачен*гя

у вiдповiднIiгх порiвняльних табхитмх, експертна комiсiя зрабиха висновок,, що в
yHiBepcиTeTi створено необхiднi умови дJiя тIрсвадженнlI ocBiTHb*T дiяяьностi з
шiдготовки магiстрiв за освiтнъо-професiйноiо ilрограмою кГерr,ланськi мýtsи та
лiтераryри (переклад вкJIючно)}) спецiальностi 0З 5 Фiлологiя.

Екск*ртна к*аtiсiя ýв&}ка€ м&ýЁJчивýIк ежрsдктув*lгý у Креrя*нчзт{ькs*{у
нацiональному унiверситетi ipreHi Михайла Остроградського освiтнъо-професiйну
Ерогра}ду <<Германсъкi мови та лiтерацрк {переl*чs,д tsкл}очно}в зi с,пецiжьностi
035 Фiлологiя за другим {магiстерськиr\{} piBHeыr з riцензоваЕим обсягом 15 осiб
денноТ форми навчання.

Голова експертцоl KoMicii:
завiýлвач каф*дрк англiй*ькоТ фiл*-чслгii
Харкiвського нацiонапьного унiверсиlгету
iMeHi В. Н. Каразiна,
доIсfsр фiлологi.шr** fаук, професор В. *. CaMoxirTa

Член eкcпepTнor KoMicii:
крофесор кафедри англiй*ъко? фiло;т*гi? i
фiлософii мови iMeHi професора
О" М. Мороховсъкого Киiвського шацiояальЕог0
лiнгвiстичЕогo унiверситету,
кандидат фiлологiчних наук, доцент

З експертнпми висIIовками ознайом

Ректор
Кременчуцького нацiонального
iMeкi Михайла Остр*град*ьк*гФ
доктор технlчних наук, п М.В. Загiрняк

Завiдувач кафедри перекладу

Т.В. Чрдiледiкеýдшет фiл*логi*{ýýх }l&yк} д8ц*Ет

Голов а е ксперлпн о i колаi с ii' В. о. CaMoxiHa



ЗВЕДЕШ ВЦОМОСТI
про д{}трýм&цкя акредитащiйних умsв у сферi внщоi'всзiтg

ПорiвняльЕа таблиця дотримання кадровIIх i технологiчних вимоr
щодс м*терiальнФ.технiч и*го, Hfr вчаJIьýо-методЕчнGго т* iнф*rрплацiйксго
забезfrеЧеЕня ocBiTHboT дiяльностi у сферi вищоi освiти Кременчуцького

нацiоЕальýого унiверситgгу iиeнi Мшхайла Вrгроградського
для пiдготовки магiсгрiв за освiтньо-професiйною програмою Германськi

M$BII Та лiТературIi {шерекпад вкпi*чшt}} спецi*льноgтi 0Зý Фiлолоr,iя

Назва rrоказЕика(вормативу)

ЗначgнЕя
шокtrtника

(нормативу)

Фшrги.lлле
зЕачеý}lя
показЕика

ВiдgшенЕя
фалrга.шого

значенIUI
показника вiд
ЕоDмативног0

1 2 з 4

КШРОВIВИМОГИ
щOдо забезпечення провад2кенпя ocBiTвoi

дi*эьносri у Ефер вшщоi *свiтп

ЗапочажуваЕяя 11ровадження освiтнъ*Т дiя:ьнестi

1. F{аявнiсть у закrrадi ocBiTя тriдрздiлу пша кафедрв,
вiдшlовiда;ьrлос за пiдготовку здобувачЬ вищоi
ocBiTra

+ -т-

2. Нажнiстъ у cKiraдi пiдроздirrу чЕ кФедри,
вiдlовiдаlьлппr за пiдготовку здобувачЬ вищоi
освiти, тлпrлчасовоТ робочоi груýи (проекгяоТ груш)
з науково-педаmгi.**rх праriвшпсЬ, Е0 жу
покJIадено вiдrовiда-tьнiсть за
здобувачiв вищоi ocBiTK за певно}о свецiаlънigгgо

триособи, що
мчlють

HalKoBrй
cтyýiвbTe

вчеЕе звulнЕя? з
ЕIФ( одЕн

доюор ýаук
або rrрофесор

три особи, що
маютъ
вауковй
cryfiirъTa
вчене зв€}Еня, з
шý( сдm
доктор I{a}rK,

шрофесор

З. Навнigrь у керЬнжа шроекrвоi груýЕ {гаранrа
освiттъоi програл,r):

l} ваукового ýTyпe}rý та/або вчеЕOго зваýIý за
вiшrовiдrою або спорiдrеною спецiа-тьнiстrо

2) Еаукового студеш{ та Ечеrrого зжlýшI ýl
Ц,щlовi:цlою або оrrорiдщýЕою сrrецiаrькiчrю

+ +

3) стФку науково-педагогi.*lоi та/або науковоi
робtути Ее меЕш жс l0 рокЬ {до б вffресая 2019 р,ди Еочаткового рiвня з ypaxyвffIнllм ста)ку
педагогi.*rоi роботи)

l
I

r

Голова експерmноt Koлticit В. о. CaMoxiHa



Назва покtLзника(нормативу)

Значення
покЕlзника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Вiдсалення

фактичного
значеннr{

показника вiд
ноDмативного

tr
1 2 a

_) 4

Провадження ocBiTHboi дiяльlлоgгi

4. Проведення лекцiй з навчz}льних дасциплiн
на}ково-педагогi.дrrпли (науковими) працiвникаNdи
вiдповiдноТ спецiаьностi за основним мiсцем
роботи (мiнiмальний вiдсоток визначеноi
навчilJьним ImzlHoM кiлькостi год,rн) :

1) якi мЕtють науковий ступiнъ та/або вчене звання
(до б вересня 20119 р. дu{ початкового рiвня з

}рiжранIuIм педагогi.шлих працiвникiв, якi мають
виIцy категооirо)

50 100 +50

2) якi м€lють науковий ступiнь доктора наlк або
вчене зваЕшI гrпофесооа

25 48 +2З

3) лсi мають науковий сцтliнь доктора наук та
вчене звilннj{

5. Проведення лекцiй з навчitJьних д{сциплiн, що
забезпечують формрання професiйтпп<
компотентностей, на}ково-педагогi.цrrлuи
(науковими) працiвникаNdи, якi с визнаними
професiона.па:rли з досвiдом роботи за фахом
(мiнiма_lьний вiдсоток визначеноi навчаJIьним
Iш.lном кiлькостi год,lн) :

1) дослiдrицькоi, управлiнськоl, iнновацiйноТ або
творчот роботи за фахом

15 70,7 +55,,|

2) практи.птоi роботи за фахом

6. Проведенrrя лекцiй, прчlктичних, семiнарських та
лабораторrпо< занrIтъ, здiйснення наукового
керiвництва курсовими, ддIломними роботапли
(проектапли), zрrсертацiйними дослiдженпдли
науково-педагогi.цпm,rи (науковими) працiвrпак€INtи,
piBeHb науковоi та професiйноi активностi коrшrого
з яких засвiдчуеться виконанIuIм за ocTaHHi гI'ять
poKiB не менше трьох )rмов, зЕвначених у пунктi 5

прr.плiток

пLщrуIIкти
1-18 пункту 5

пршлiток

7. Наявнiсть випусковоi кафедри iз спецiа_пьноi
(фаховоТ) пiдготовки, жу очоJIюе фахiвець
вiдlовiдrоi,або спорrлненоТ Еауково-педагогi.пtоi
спецiальностi:

1) з науковим ступонем доктора на}к та вченим
званIUIм

2) з наlковим ступенем та вченим звЕшнrIм + +

З) з науковим cT}TIeHeM або вченим званIuIм

Голова експерmноt Kotиicii В. о. CaMoxiHa



Назва пок€}зника(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Вiщслllення

фактичного
значення

показника вiд
нормативного

€
1 2 J 4

8.. HaшHicTb трудових договорiв (KoHTpaKTiB) з
yciMa Еауково-педагогi.rтlIпли працiвниками таlабо
наказiв про прийrrяггя iх на роботу

+ +

ТЕХНОЛОГIЧНI ВИМОГИ
щодо матерiально-технiчного забезпеченпя освiтньоiдiяльностi v сфепi виrпот освiти

започаткування провадження ocBiTHboT дiяльностi
1 . Забезпеченiсть примiщенняпл и NпгIроводеЕшI
нtlвччlJьних зiшrlть та контроJьних заходiв (кв.
MeTpiB на одну особу для фактишrого контингенту
студентiв та зffIвленого обсягу з урах}ъffIнrlм
нtlвччlн}ul за змiнали)

2,4 5,з +2,9

2. Забезпеченiсть муJьтимедiйним обладrаннлrл
дIя одночасного використzlнIUI в навчztJIьних
аудиторi.шс (мiнiма,ъний вiдсоток Ki-lbKo cTi
аудrторй)

з0 35 +5

3. HaBHicTb соцiа,ъно-побlтовоi iнфраструктури:

1) бiблiотеки, у тому числi tIитаJьного зilлу + +

2) пунктiв харчраншI + +

) актового тIи концертного залу + +

4) спортивного заIý/ + +

5) стадiону та/або спортивних майданwrкiв f +

6) медтчrrого пуЕкту + !
I

4. Забезпеченiсть здобувачiв вищоi освiти
гуртожитком (мiнiмаrьний вiдсоток потреби)

70 100 +30

Провадження ocBiTHboi дiяльностi
5. Забезпеченiсть комп'ютерними робошпrли
мiсцmли, лабораторiлли, полiгоналли, обладнанцям,
устаткованнr{м, необхiдниrrли дJIя виконаншI
навча,тьних планiв

+ +

1. HaBHicTb огплс}, освiтлъоТ програми | + +

Голова експерmноi' кол.li cit В, о. CaMoxiHa



Назва показника(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
покiвника

Вiдqалення

фактичного
значеIIнJ{

показника вiд
нормативного

*
1 2 a

J 4

2. Наявнiстъ навч€lJьного IшElHy та пояснювальноТ
зtшIиски до нього

+ +

Провадження ocBiTHboi дiяльностi
3. HaBHicTb робочоТ програI\dи з кожноi навчаьноi
дисцигшriни навчaIJьного плану

+ +

4. Наявнiсть комплексу навчаJьно-метод{чного
забезпечення з кожноi навчапьноТ дасциплiни
навчаJьного Iшану

+ +

5. Наявнiсть прогрilNIи прчtктиllноi пiдотовки
робо.еж прогрtlшI прuктик

+ +

6. Забезпеченiсть студентiв навчzIJьними
матерiа-па:rли з ко>лсrоi навчальноi дисциплiни
навччlJIьного плЕlну

+ +

7. Наявнiсть метод.tчних MaTepiarriB для проведенIIJI
атестацii здобувачiв

+ +

ТЕХНОЛОГIЧНI ВИМОГИ
щодо iнформацiйного забезпеаення освiтньоiдiяльностi ч сферi вищоi освiти

ЗапочаткуванIIя ocBiTHboi дiяльностi
1. Забезпеченiсть бiблiотеки вiт.плзнлrrдлрr та
закордоннп,rrа фаховими перiодиllними видffIнями
вiдlовiдного або спорiдненого профirпо, в тому
.плслi в електронному виглядi

не менш як
п'яfь

наfпленlъаrrь

9 +4

2. HaBHicTb доступу до баз дilIих перiодишrrл<
наукових видtlнь англiйською мовою вiддrовiдrого
або спорiдlеного профiлпо (допускаеться спiльне
користуванIrrI базали кiлькома закJIадап{и освiти)

+ +

Провадження освiтпьоi дiяльно cTi

3. Наявнiсть офiцiйного веб-сайту зчlкJIаду освiти,
на якому розмiщена основна iнформацiя про його
дiяльнiсть (структlра, лiцензii та сертифiкати IIро
акреддтацiю, освiтня/освiтньо-наукова/
видавнича/атестацiйна (наукових кадрiв)
дiяльнiсть, нЕtвч€lJьнi та HayKoBi cTpyKrypHi
пiдроздiли та lx скJIад, перелiк навчаJIьних
дисIцшrлiн, правила прийому, KoHTilKTFIa
iнформацiя)

саллохiнаГолова експерmн oi Kolvticii



Назва пок€tзника(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Вiщстrення
фактичного

значення
показника вiд
нормативного

ff-
1 2 a

_f 4
4. Наявнiсть елекIронного рес}рсу зЕlкладу оовiти,
який мiстить нЕtвчаJБно-метод{tlнi матерiали з
навчальЕих дасциплiн нalвчtlJlьного плану, в тому
цаслi в системi дистаrrцiйного нalвчilннll
(мiнiмаrьний вiдсоток навчЕtльних дасцигrлiн)

60 100 +40

Голова експертноi KoMiciI:
завiдувач кафедри англiйсъкоi фiлологiТ
Харкiвського нацiон€tлъного унiверситеry
iMeHi В. Н. Каразiна,
доктор фiлологiчнLж наук, професор

Член експертноi KoMiciT:
професор кафедри англiйськоi фiлологii i
фiлософiТ мови iMeHi професора О. М.
Мороховського КиiЪського нацiон€ulьного
лrнгвiстичного унiверситету,
кандI4дат фiлологiчних наук, доцент

З експертними висновками ознайомленi:

Ректор
Кременчуцького нацiон€Lльн
iMeHi Михайла Остроградсы
доктор технiчних наук, п

Завiдувач кафедри перекладу

кандидат фiлологiчних наук, доцент

В. о. CarvloxiHa

lл/u'
j,ur. l l Т. е. Нещряч

М. В. Загiрняк

Т. В. Чрдiлелi

Голова експерmноi коллiсii В, о. CaMoxiHa



[Iорiвняльна таблиця дOтримання Кременчуцькпм нацiональним

унiверсит8том iиeнi Мпхайла Фетроградеького ýорматнвнЕх внrtlог щодо
якiсних характеристик пiдготовкп фахiвцiв iз спецiальностi

035 Фiлологiя оевiтпььпрофесiйноi шрограп{к Герпшпнськi а*сrвш rа лiтеF*турн
(переlс;lад вк.тlючно)

Назва rrоказника(нормативу) Норматив Факт
вм-
JIeKIýI

1 2 J 4

Якiепi характерцстикЕ шiдготовки Фжj tвцrв

1, Умови забезпеченшI державноi гарантii "жостi вищоТ освiти

1.1. ВккоEаýIIJI Е&вчаjIьного IIJIаJrу за пoкarlIrr*Kal\ш{: перлiк
ýавчrшIы{Ех дисцишлiн, гOдини, форми коrгроrrtо, О/о

100 l00

1.2. Пiдвищення квалiфiкачii вшgrадачЬ постiйного скJIаду за
остаянi 5 uoKiB" ой

100 100

1 .3. Чисельнiсть }Iауково-педагогi.rrrих (гrедагогiчшtос)
працЬшкЬ, що обслуговуiсть grецiаrънirгь iкpa*oroTb у
Е.rвчаJьному закладi за осIIовним мiсцем роботи, якi зайшrлаютъся

вдоскоrталеЕIu{м навчаJьIIо-методЕIIного забезпечеIIЕr[,
науковими дослiджевнячlи, пiдротовколо тliдру*ликiв та
IIавчаJьних по сiбникiв" о/о

100 100

2. Резу.lьтати оовiтшъоТ дiядъностi фiввlъ пiдготовки фюсiвцiв},
не менrпе о/o

2.1. PiBeHb зЕ:trъ сryдевтiв з гуr,,rшriтарноТ та соцiаьно-
eKoHoMiTroT rriдготовки:

2-|.|. Успiшно влшсонаяi KoýTpoJrьIIi завдавня. 7о 90 100 +10

2.1.2. Якiсно BrTKogaяi KOýTpCIJтьEi завдашля {оцiшrи (5} i (4i}},9/o 50 71-5 +21.5

2.2 " Рiъенъ зЕань студентiв з шрирсдншIо-науковоi
(фуlrдаiляеgrалъноr) triдготOвки :

2.2,2.Якiоно вrжоцаяi KOETFoJrbEi завдашя {оцirжи к5> i K4rr), Уо

2.3. PiBeHb зкань стyдентiв зi спецiа-lьноi (фаховоi) rri.rЕотовки:

2.З .1 . YcTrirшHo вшсонанi KoHTpo.rbнi завд&нgя, 8/о 9s 1CIff +10

2.3.2.Якiсно вtжоlrанi контролъЕi завдаrшя (оцiнки к5> i <4>), О/o 50 66 +16

з. органiзацiя наrковоi роботи

З.1. Наявнiсть у cTpyKTypi навчаJIьного зrlкJIФry ЕауковЕх
пiлоозлiлiв

+ 1
l

В. о. Сал,tохiна



Назва показника(нормативу)

3.2. Участь студентiв у науковiй роботi (наукова робота на
кафедр,gьх та в лабораторiях, }пIасть в наукових коЪференцiях,
конкурсах, виставках, профiльних олiмпiадах тощо)

завiдувач кафедри англiйськоТ фiлологii
Харкiвського нацiон€Lльного унiверси:геry
iMeHi В.Н. Каразiна,
доктор фiлологiчнlD( наук, професор

Член експертноТ KoMicii:
професор кафедри англiйськоi фiлологii i
фiлософii мови iMeHi професора
о.м. Мороховсъкого КиiЪсъкого нацiон€UIьного / Иr*fu/^лiнгвiстичного унiверситету, l r u"n l
кандидат фiлологiчнI/D( наук, доц"", Й rUrr 

" I l Т' С' НеКРЯЧ

.-/

З експертними висновками озцайомленi:

Кременчуцького нацiонального у
iMeHi Михайла Остроградсъкогоf
доктор технlчних наук, профес

Завiдувач кафедри перекJIаду

кандидат фiлологiчних наук, д

Голова ексlтертноi KoMicii:

В. о. CaMoxiHa

Ректор

М. В. Загiрняк

Т. В. Чрдiлелi

Голова експерmно t Kolиicii В. о. Салаохiна



ý
k
ё
U

ý
d
ý<

ý
ý),

ý

ý
9

ц

Е
l

ьlа
tiFсdG!чgос)l--{ 2ц. .i

Fl
5а

'* 
dtьч2ь-

9Yl
!lЬдtеФ

J

х2
Ё.l

ýч
!(д
2 .lýЕЕб
*Е:а
ч-a дl
El -

F- =*l Е;аrlý
Ga

|- l-Еахtrl 'Jr.jF
i*E
;,Б
ЗпЦ\:;i,Ёl' .-ý (}.а
лчU
йЁЕ9хцЕ,rЕ

1- l:;ёg
=лФl 

-l--* ; п
:r -= 63:.НЕ*-,Fr9хо*о9
Ir lJiь.= б}

f - Faё БtiбЕ
tsl цrЕ
-U2, Et

Ен
Ёtа
i+ Ё)п_*t l_.,х_.-
.лF

cJ6_
E\J
* lЕ*2лjЕ
ьч F.Еа*-
d.ý
llaEtrg
trЕЕ
lli l:;ЁФЁл
tЦв.Ёё)i{Е даЕm.ЁajXюfi
ý€,
L- /

lч
I

Ё
vFу
tr
цt.tЕ*

ю
Ф
Э.
El

q)

а
Ф

ю
Ё

!

+
=

ч
tчо
Ё

н

н
(ý
z.ý

д.i б FцЁ-.-rч о гд о
л*FЁU
ьZЁо-н

со

о

*

Ё
F.

ё

b*t

ý
Ir
li

ё

Ф
l

ý

t}

l.:r

cl
Е{

ý
a

ц

+

Е
Е.

[rц

Ф

(]
Ф

ё
ц

оl

-г + l
I

:-
.i}ýЦ

F ý Н Ё ý.ý,Ё
*нýЁrЕЕ
Е Е к 3Е хý
> LЁ ý оь о

г.- l-{ F
+i н

t+r

tsн

rдн-
g.Ё Р'Г
ýJ*kHй.п:*ЕцU*Е ь\о ý)-týллЕlх=б"}.
чцF

\о
+ -r -t- I

х

ý t Р*ц
Ш*9.d,d d н\о
дýЁЁ

ч(d
н

rrr F

lл
l<
FДi т F

F

х
ýЕдыitнБýчЁндДьaсd
- (d с'}а

"+
+ + l

х
ý4

*! х !+l
dццЁ €,ь;_j Е Fi

А al,}
(!f,

с}

an
}i
rл

1-1
Fп

F

.z

н
ёЕ(*

(d1
}. а,

>*

н
l;

ч
ц
ц[

Сt,i

rr
L
ц()н
(d
н
:Ё
Ii

Яп
ýоHllE;-j

\Jд

Ii
G
F

ьр
Fь
ь

д
Fi
с}
го

:*о
z
с)с)ло'с
,6>
яЕ
н*
9хРЕ[
ý4Ё

rBEl

*о
i:*
(в сdо.о
l<a

нфti

:*у!U-эмБод>0)-tr,6
оiл
oajIE с.)оо
ý,х
й наФх.о
trб>

1ъ ý{ an



ч
ва
*
U

ц

(.)

д

о

ý
k
ý)

Ф

R

+ + + +

l

I

l

]
I

I

I

l

l

I

Il
I

I

l

I

I

I

]

l

I-
lэ
ll
]е)
lц
lл
lG!
lд
lЁ

lц
lglа
lto
ll

lс.r
l

l
I + + +

]

l

]

]ll-ilF. llEllGll.rl
lлl1-1IбЁl

l"|
I

l

l

L

+

F
н 14

F
F

li F
,л

F
Fц

l<н

+ + + + + + + + +

F li
F

q)l

цl

cllфl<
ylL

il iл,I G!Ilл

()l
ФlЁl
alFl
-l lnlNl

+
F
F l<

lл

l- +

+ r
I +

,л + + + l-

F lr
Ёi

Fн*
F

tл

(*]

ьЭtrfzсв -.:

эhоЁ
Фýtrц
о:*н9
Е>но

Е,6пt
ь4=

l_r о

ь
цL
св

Ф
он
цq
Ф
tr

чts
(ý
t
сý(п

ьь
цLб
ь4
Фý
с)н

б
цL

ь4

Ё,Е;9чЁ

'1 
зоЕsýдф

д
Ф

хý
;хо.Io
L)<
оЕ

L ar)оо
аа
аt SZ
Е6)Фqчlодё

ь
3i
ц

х
с)
t<

Ё
(ý

д

цL

рФ
-a. 0.)Utr

х
il
ф

х
-а
ct
ч
(ý

б

д
н
ё
5.ебн
xr SljiФ

!L

:*

до
(J 'а'
чJФ

!=о
дz9'.:Епцдrrб
iJy
ЕдФо
,1 2

Ёа}-r О
я8
й.Е

:Ёо
Eiь
9,-tх]. 6

!)>нь>о-.;
Fr' Е(Jv

Fa
F

!|а}al G.)>Ф
йЕ

оI
:ЁU9,Бhtrчо
ЕхФ
бЁ
одс)ц
SEtrtБФ(ý
,aOg
х о.а.
15св'Ф|<дtr

+ \a) ю ь C.I cn t



ý
}<о
ý
U

ф

ф -i Д\'!9 ti
iL;'х '" 'Н
чцч
H$ilr цсý\',i
оБЁнЁj, lл iJ'
лнlч -Ёаоо
l< цL цL

;J,i**rЁi
Fj F.i ,i-оооliнн.f .= .=

ЕiЁЁ

E{gь<

ý

ýý,
чk

}
ц

>.
Ed

ь1
Фq
Фн
|,ri

9.
KL
Ф

(d
ь4

р
Klд
tr{

Ф
(в

со

юо
Еiо
н
9Еlчв

z. arФо.tо
llr оць(!(ц

+ + +

Е.

Фць
Е,(9
ь
\о

lr

д

(J

b-L
a.l
N

+ +

д
н
2ц

сЁ

з
ф

ta

ts
F

F F
F

}л

1'

F lrF l+F н,л
F
F li

F

+ + + + + + + +

F lr li F
F ,л

l-н

+ + + r
I + н F Fн

lл

lrн,л l< lrF li
Fн

F
F tsn

rл

:Ёо
ь1

о

lr
н

F(

но

!АO!l(Ёy
э :,t

к:;
нЁ.; SZ

Рь
!i rr

Фо
а

а
Ф
({)

зоан

А
Ф
о

н
Фа.н
ьц
ь<
0)аФн
(€
у
хфФог-а

лоlr
ц[
0)
н
ь].
с)
2

ф
ц
ts
ь(
(.)q
G)н
ц*

дьti
сý
bL
Ф

но
х
сЁ

*
сý
фь
zо
н
Fн

аЕЕнн
н

td
(.)q
Ф

(ý

ц(вЕч
ю|i

цц

доз
(.)зо
о
ф

сý

tr ýZ

-2

сjж
!ц

с{ са t с! o.1 cn



g

н

*.Y

лл'

t)
ё
ci
r<

U

ý
q.)

k
ý

..Jц

цчФ\
l

l

l

I

I

J
l

I

I

l

I

l

-l
i
l
l
l

I

J

l

l
l

l
]

lý-

l{

l:-

l2,

lE
iФ)lд

lcJ
l.t
II.l:rlo

lb

V'}

Г\

ra

f--

tr
ь

cJ
Ф

дL

а.

la)

ь
.+ *

\9

о\о*,о\
;Ёj,
9 ц д
чцts
ю!:но-/ * У'=\ F }r-r iJi

rrt

Ф\
gз
Q

н

а
(.)

{}

ч
tr,,

о\ t l

н
il

c-n
t t a

ts

цG
fo

6\
on

ta}

оо
a{

ta
фtl

tл
оо
oi cn

\о
cn

tta

дн
Е

Ё -f, t t lai la) г-
!+

Ф
ýз.

LФ

ц

о\ саý tаs
t1)
оо
с{

со
a.l

оо
с'i

0оN

дн \о \о \f, xf ý t+

i?,i

zн

\оо\ оо
tг)
оо
a,I

la
оо
t\l

с.)ý ю
сa

\о
ar,

ф
?а

Yдн г-" .rг t

al

ю ta} ta) ?а
|л

\l

(j

\о
2,
hi

9]
{|

:i

н lJ'] ý ,+ \r t ý, *

д цti ,г1 .*
"qFF

,л E. *Езri.= ;^. *\} !i

ч+ ч =f * "* !+

нь
L*

со

Iь
Iн

lь
l

Iь
Iн

lь
lн

(d
ы
Е

н
о
зь{

C,i

i_i

r-:*оо
ч !-.{

кЁ
оý
ý>Jý

бхь4

t+'

ý,)

U

Q:*

дБ
(Jл

F.jл

ýхао- iir

о]

q)
Fr >а

нfr
;sЦ;v

Фо

(9

!/ t*

ЕБ
ц
dх
чjd

Фоqх
ФdЕл

{v]

ц
Ф
U

а.€\ са ,{-

с"}
ч
н
d

о
'--L

a
(n
!"
с)

>ЁF2s}Ё
F.9а.- l- !'

ъ Е.;q.tr ýХ:_ Е

Е.Е н

=:= Еr
;xfilvчrt
р,а' э-ьхч;ЦL4rUg7x
Nч\JЕ Ё-н-iЦy1-3
о "i- >-:gEt'
Ф9dqОа.
li tЕ F,ёriF2i.-9Б*хЕ(
ЕЕсrЁ
*!Е
;.Fцi{lE фý,ч,л
Еж Ё
(J.do-
ЁlJ\i Ёts.-л

l- хЁ ii eJ

FёЕ
-цьViýEE
д бi _ci
ц.-l ia Fl
lý} ý}чtrlJr cl

6л



,i Д
\JJ. t_(
L ' .i
нао$i
tJr .i
чЕdоо.:n l+r'

Ёi l)
нзн!ооdE{
нн*r Elr

bi biоо
!j bi

.Ё .i.В, -а
чýa

i
сG
Е
хо
а
сс
U

о
а.
ь1

*{

F;

он
-+,

Ei

t.._

\\Ot\\.\

\

N$
\

ч

оk

ý
ý),

g
k

Ф

R

ь
Kt
d
tr
ь4
0)

Ф
li

а.
к[о
сý

Gдь
E{
д
(в

со

з
9.
6)

о
ц

о\\о

1

l

?о

ta
Ё

со
?n

бl
lп

ф

Ё
t+

tf,

!+

2
Eiё

сt
Ф1

цq)

{)
U



F-
|f,)ф

\
la)
оо

\
l.a)
оо

ь
\a)
оо

ф
б|
€\

ч
o,1
Ф\

ý

ý
i}

U

д
lr
a(
r{

эq)

о
ц

t\ý

з
L.

a

Ф
l

6
F.

Nц

\J

ё

ýý

ф
Fiг"

_l 1Нн
Еtо*.Ёо\

Ф >,$юо4 н,=

о\

Fi()

н

iлдн

*
л.|

с)5

н
н
мг\

цдFl 'r ,*ir Н Н

,л g *

UHi-.

F1ь
*,

L*

н

FI
о
t-L

1

Ё{
:i
[-:*боцн
хЁ
оý
Ел*
(.)xý4

l]HH

fi

к
ý}

Ф
U

bv

Фд
d11

iý у)нн_

(dха

ý

d)
Fi >)

;v
;-а
G0)

ci
F

д

;!.гy!r

F+ i(

=с)qч!
цФ-х
мдФо
QхФсý

g

ё]

q)

U

fi
bZ

(ý)

|-.-L о

:Ё

а}
ýJ

!

F.
цлg ,л,

v\./ ЕЕýгльЕ
UF

5х
}rE.] Е{frЕ-vlr
l.)o
дЕ

t&..- CJ
lrH
!, 

'q\J ч/
g
,rl лt*Ё i
l= {ъ:Fчч.- ъч

-лi-
6} а}щL.
зr 'ýYlц,яа-.- ЧчFF*ý
vfH

htsi -
Q} .*
!ЁЕ.{;
е.) *Ф9OlE

!- бп
YJ"*л*Jia с)
ч l_]
:,r

(}
z
f"}

ф

F
r"

ь
a'}

о
Ф

a.)



о
Ф
tъ

qJ
Fr

ýа

ý

ý

{

Ul

ф

Ul
Ul

(л})

\о
ý

ý

\о
ф

l

1

\э

L1l

он
Ф
LJ
F]

at

о
ё
k

ý'

\N
N
t

qJ
р
Еd

нч
tЁр
2{р,ё_
Фнrб
н
Ф
(J
Ф

l
ý)
-l-tч

л.l
!

ч
Фл
Фх

,(ъ

х
у
а


