ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
первинної акредитаційної експертизи
підготовки магістрів за спеціальністю
8.02030303 Прикладна лінгвістика
в Одеському національному університеті
імені 1.1. Мечникова
Відповідно до пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних
училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня
2001р. №978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих
професійних училищах», та наказу Міністерства освіти і науки України «Про
проведення акредитаційної експертизи» від 23 грудня 2016 року № 444-А з
метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки магістрів за
спеціальністю 8.02030303 Прикладна лінгвістика в Одеському національному
університеті імені 1.1. Мечникова експертна комісія у складі:
Левченко
- завідувача кафедри прикладної лінгвістики
Олени Петрівни
Національного університету «Львівська
політехніка», доктора філологічних наук,
професора, голови комісії,
Вінтоніва
Михайла Олексійовича

професора кафедри української мови
Київського університету імені Бориса
Грінченка, доктора філологічних наук,
професора, члена комісії
провела у строк із 23 січня по 25 січня 2017 року включно безпосередньо в
Одеському національному університеті імені І, І. Мечникова (далі - ОНУ імені
І. І. Мечникова) акредитаційну експертизу навчального закладу щодо надання
освітніх послуг, пов'язаних із підготовкою магістрів за спеціальністю
8.02030303 Прикладна лінгвістика.
Експертизу проведено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про
вищу освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011р.
№ 1124 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від
9 серпня 2001 р. № 978 і від 8 серпня 2007 р. № 1019», від 10 серпня 2011 р.
№ 865, від 5 квітня 2014 р. № 233, наказу МОН молоді і спорту України «Про
внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня
2003 р. № 847» від 29 листопада 20 і 1 р. № 1377, наказу МОН молоді і спорту
України «Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до
заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної,
загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти» від 17
вересня 2012 р. № 1021 зі змінами, унесеними згідно з Постановами КМУ від
31.10.2011р. №1124, від 15.08.2012 р. №801, від 18.09.2013 р. № 692, від
27.05.2014 р. № 507, а також Постановою Кабінету Міністрів України від 30
грудня 2015 р. № 1187, Експертне оцінювання здійснювалося за такими
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напрямами:
- достовірність інформації, поданої до МОН України навчальним
закладом разом із заявою про акредитацію;
- відповідність установленим законодавством вимогам щодо
кадрового,
матеріально-технічного,
навчально-методичного
забезпечення спеціальності;
- відповідність наявних умов проведення освітньої діяльності
державним вимогам щодо підготовки магістрів.
1. Загальна характеристика вищого навчального закладу
Одеський університет імені 1.1. Мечникова створено 1 (13) травня 1865
року. Зі дня створення університет посідає одне з провідних місць у формуванні
освітянської системи, у розвитку наукових досліджень, культури в Україні.
Одеський університет є одним з найстаріших університетів України разом з
Київським, Харківським та Львівським університетами. Він вписав багато
яскравих сторінок в історію українського національного відродження XIX - XX
століть, дав потужний імпульс перетворенню Одеси на відомий науковий і
культурний центр, одну з освітянських столиць України, правомірно посідає
високі місця всеукраїнських рейтингів серед класичних університетів і добре
відомий далеко за межами країни. З Одеським університетом тісно пов'язані
імена таких всесвітньо відомих учених, науковців та просвітителів, як 1.1.
Мечников - лауреат Нобелівської премії, мікробіолог; І.М. Сеченов - засновник
вітчизняної фізіології; президенти АН України, академіки: мікробіолог Д.К.
Заболотний, ботаніка В.І. Липський, патофізіолог О.О. Богомолець; біолог 0 . 0 .
Ковалевський; фізик Ф.Н. Шведова; фізика-теоретик М.О. Умова; академік АН
СРСР, засновник всесвітньо відомої школи хіміків - органіків М.Д. Зелінський;
академік Російської АН та АН СРСР історик і археолога Ф.І. Успенський;
академік, члена Президії НАН України, засновник Фізико-хімічного інституту
НАН України О.В. Богатський; член-кореспондент АН УРСР, засновник
Одеського планетарію астроном В.П. Цесевич; математики: М.Г. Крейн, О.І.
Ляпунов та І.М. Занчевський; історик М.Є.Слабченко; славіст В.І. Григорович;
зоолог Д.К. Третьяков; геолог А.М.Криштофович, хімік Л.В. Писаржевський та
багато інших.
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова - єдиний серед
університетів України, який здійснив своєрідний трудовий подвиг, безперервно
працюючи під час Великої Вітчизняної війни, навіть перебуваючи в евакуації.
Наукова бібліотека університету починає свою історію з 1817 року, як
бібліотека Рішельєвського ліцею й була передана до університету в 1865 році.
Фонди бібліотеки налічують понад 3,5 млн. одиниць зберігання, серед них
150000 унікальних видань.
В університеті існують: зоологічний музей, створений у 1865 році,
експозиції якого налічують понад 500 000 експонатів, що розташовані у трьох
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експозиційних залах загальною площею 1800 кв.м.; палеонтологічний музей,
створений у 1817 році з унікальною колекцією понад 100000 викопних
експонатів різних біологічних і геологічних епох, що зібрані на теренах
України; петрографо-мінералогічний музей, експозиція якого налічує понад
80000 експонатів, серед яких майже сто зразків метеоритів; музей рідкісної
книги створений у 1927 році при науковій бібліотеці університету. В ньому
представлено унікальні колекції стародруків (9 іменних колекцій XV - XVIII
століть).
За роки існування університет закінчили понад 90 000 осіб. Імена
найкращих увічнено в географічних назвах, назвах космічних об'єктів, рослин і
мінералів, законів, формул і методів досліджень. Майже 40 випускників
університету
стали дійсними членами й
членами-кореспондентами
Національної академії наук України. Враховуючи загальнодержавне й
міжнародне визнання результатів діяльності та вагомий внесок у розвиток
національної вищої освіти й науки Указом Президента України від 11 вересня
2000 року Одеському університету надано статус національного.
На сьогодні університет має 10 факультетів: біологічний, геологогеографічний, економіко-правовий, журналістики, реклами та видавничої
справи, історичний, романо-германської філології, фізичний, філологічний,
філософський, хімічний; 4 навчальних інститути: інститут соціальних наук;
інститут математики, економіки та механіки; інститут інноваційної та
післядипломної освіти; інститут міжнародної освіти; Херсонський навчальноконсультативний пункт; Коледж економіки та соціальної роботи; підготовче
відділення для громадян України; підготовче відділення для іноземних
громадян.
На факультетах, в інститутах та інших підрозділах навчається за денною
та заочною формами майже 11 тисяч осіб, понад 500 аспірантів. Навчальновиховний процес забезпечують до 1,5 тис. викладачів і наукових
співробітників, які працюють на 87 кафедрах, 81 з яких є випусковою. Науковопедагогічний склад університету - це понад 150 докторів наук, професорів та
майже 600 кандидатів наук, доцентів. Підготовка фахівців з вищою освітою в
Одеському національному університеті імені 1.1. Мечникова здійснюється у 14ти галузях, за 30 напрямами та 39 спеціальностями, які охоплюють весь спектр
класичної університетської освіти.
В університеті працюють 1 академік і 1 член-кореспондент HAH України,
2 академіки та 1 член-кореспондент галузевих академій наук України, понад 30
академіків громадських академій, 22 лауреати Державних премій. Активно
діють 19 всесвітньо відомих наукових шкіл, працює 9 спеціалізованих рад з
захисту докторських та 5 рад із захисту кандидатських дисертацій. Щорічно
вчені університету публікують майже 70 монографій, збірників наукових праць,
до 3 тис. статей та тез доповідей, проводять 10-15 міжнародних конференцій.
Науковці університету працюють за міжнародними програмами з
ученими США. Канади, Росії, Білорусі, Франції, Великої Британії, Німеччини,
Фінляндії, Польщі, Болгарії, Франції, Румунії, Японії, Туреччини, Китаю,
Південної Кореї та інших кр; "
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Одеський національний університет імені І.І. Мечникова здійснює
широку програму міжнародного співробітництва, є активним членом
міжнародної спільноти провідних європейських та світових університетів. Він
реалізує угоди про співробітництво з 205 організаціями-партнерами у 32
країнах світу. Разом з іншими провідними університетами Європи підписав у
1993 році Велику Хартію університетів, яка започаткувала Болонський процес.
Повна назва навчального закладу: Одеський національний університет
імені 1.1. Мечникова.
Юридична адреса: Україна, 65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2.
Телефон/факс: +38 (048) 723-35-15, e-mail: http://www.onu.edu.ua.
Навчальний заклад підпорядкований Міністерству освіти і науки України.
Форма власності - державна. Рівень акредитації - IV.
Організаційна структура, види діяльності університету відповідають його
Статутові, ухваленому Конференцією трудового колективу університету 22
березня 2005 року та прийнятого зі змінами 26 березня 2013 року,
затвердженому Міністерством освіти і науки України 12.04.2005 року.
Університет здійснює освітню діяльність за формами навчання - денною,
заочною; має право провадити наукову і науково-технічну діяльність, готувати
наукові й науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації через аспірантуру та
докторантуру згідно з порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.
Ректором Одеського національного університету імені 1. І. Мечникова є
Коваль Ігор Миколайович, професор, доктор психологічних наук. Комісія
засвідчила, що інфраструктура університету відповідає заявленому статусу і
забезпечена відповідними нормативно-правовими засобами в повному обсязі.
Підготовку магістрів зі спеціальності 8.02030303 Прикладна лінгвістика
здійснюватиме філологічний факультет. За роки існування факультету був
сформований професорсько-викладацький склад, що відповідає високим
професійним вимогам і успішно поєднує навчальну, науково-методичну,
науково-дослідну та громадську діяльність. Очолює філологічний факультет
Є. М. Черноіваненко, доктор філологічних наук, професор.
Висновок
На підставі розгляду основних установчих та реєстраційних
документів Університету, ліцензій та сертифікатів про акредитацію,
наданих матеріалів та вивчення реального стану справ в ОНУ імені
1.1. Мечникова експертна комісія дійшла висновку, що документи, які
забезпечують правові основи діяльності ОНУ імені 1.1. Мечникова, є
достовірними, відповідають нормативам МОН України та засвідчують
можливість акредитації магістрів за спеціальністю 8.02030303 Прикладна
лінгвістика.
2. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
Склад науково-педагогічних працівників, які здійснюватимуть підготовку
фахівців за освітнім ступенем магістра в ОНУ імені І.І. Мечникова, сформовано
відповідно до ліцензійних вимог щодо надання освітніх послуг у сфері вищої
освіти, зокрема, відповідно до вимог щодо викладання лекційних занять із
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фахових дисциплін навчального плану спеціальності 8.02030303 Прикладна
лінгвістика та проведення семінарських, практичних занять, керівництва
практикою, керівництва підготовкою магістерських робіт тощо.
До навчального процесу залучено 6 кафедр, 12 викладачів, з яких 5 докторів наук, професорів, 7 кандидатів наук, доцентів.
Реалізацію навчального процесу забезпечують кафедри:
- прикладної лінгвістики;
-загального і слов'янського мовознавства;
- української мови;
- теорії літератури і компаративістики;
- цивільно-правових дисциплін;
- медичної підготовки.
Провідна роль у підготовці фахівців спеціальності 8.02030303 Прикладна
лінгвістика належить випусковій кафедрі прикладної лінгвістики, яку очолює
доктор філологічних наук, професор Кондратенко Наталія Василівна.
Чисельність
науково-педагогічних
працівників
ОНУ
імені
1.1. Мечникова, які мають наукові ступені та вчені звання доктора наук,
професора; кандидата наук, доцента та забезпечують проведення лекційних
занять для спеціальності 8.02030303 Прикладна лінгвістика, становить 100 %.
Чисельність науково-педагогічних працівників, які забезпечують
викладання дисциплін навчального плану і працюють в ОНУ імені
1.1. Мечникова на постійній основі та на засадах внутрішнього сумісництва,
становить 100 %.
Усі викладачі, які забезпечують навчальний процес за цією
спеціальністю, мають відповідну базову освіту, наукові ступені та наукові
звання, що відповідають вимогам кадрового забезпечення підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня магістра спеціальності 8.02.030303 Прикладна
лінгвістика. Переважна кількість науково-педагогічних працівників має стаж
науково-педагогічної роботи в межах 10-30 років.
В університеті відкрито аспірантуру з філології (спеціальності 10.02.01українська мова, 10.02.04 - германські мови, 10.02.02 - російська мова, 10.02.03
- слов'янські мови, 10.02.15 - загальне мовознавство, 10.02.21 - структурна,
прикладна і математична лінгвістика); докторантуру зі спеціальностей
10.02.01- українська мова та 10.02.04 - германські мови. Тривалий час працює
спеціалізована вчена рада Д 41.051.02 із захисту докторських і кандидатських
дисертацій зі спеціальностей 10.02.01 - українська мова та 10.02.04 германські мови.
Штатні науково-педагогічні працівники працюють над актуальними
темами прикладної лінгвістики.
Фахівцями випускової та інших кафедр були підготовлені й видані
навчально-методичні посібники, за якими готують майбутніх магістрів із
прикладної лінгвістики. Також опубліковано наукові праці для підготовки
фахівців із прикладної лінгвістики. Зокрема, опубліковано навчально-методичні
посібники: Пономаренко Т. В. Методичні вказівки «Мовні технології реклами»;
Семененко О. Ю. «Практична стилістика: Методичний посібник для студентів
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філологічного факультету спеціальності «прикладна лінгвістика»; Кондратенко
Н. В. Українське наукове мовлення : практикум : [методичні рекомендації для
студентів 5-го курсу спеціальності «прикладна лінгвістика»; Кондратенко Н. В.
Лінгвопрагматика : [методичні рекомендації для студентів 3-го курсу
спеціальностей «українська мова та література», «болгарська мова та
література», «прикладна лінгвістика»; Пономаренко Т. В. Методичні вказівки зі
спеціалізації «Вступ до маркетингу» для студентів спеціальності «Прикладна
лінгвістика». Усього співробітниками ОНУ імені 1.1. Мечникова підготовлено
та видано понад 10 навчально-методичних посібників, у яких з'ясовано різні
аспекти підготовки фахівців із прикладної лінгвістики. Викладачі кафедри
переймають досвід роботи з лінгвістичними програмами у працівників відділу
структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН
України, для читання лекцій запрошують фахівців із комп'ютерних дисциплін.
Інформація про відповідність кадрового забезпечення ліцензійним
вимогам подана в порівняльній таблиці.
Книги наказів із кадрових питань, особові справи, трудові книжки
викладачів ОНУ імені 1.1. Мечникова оформлені належним чином і
зберігаються у відділі кадрів.
Висновок
Розглянувши документи, представлені в акредитаційній справі,
комісія дійшла висновку, що кадрове забезпечення навчального процесу
відповідає вимогам МОН України (Додаток 1).
2.1. Характеристика випускової кафедри
Випусковою кафедрою магістрів за спеціальністю 8.02030303 Прикладна
лінгвістика є кафедра прикладної лінгвістики, яку очолює доктор філологічних
наук, професор Кондратенко Наталія Василівна.
Науково-педагогічний
склад
кафедри
прикладної
лінгвістики
відзначається високим рівнем професійної підготовки. На кафедрі 12
викладацьких ставок. У складі кафедри 14 штатних працівників (12 з них мають
науковий ступінь доктора чи кандидата наук). На випусковій кафедрі працюють
2 докторів наук і 10 кандидатів наук, доцентів.
У 2016 році докторську дисертацію захистила доц. Г.С. Яроцька
(спеціальність 10.02.02 - російська мова), доц. Н.В. Кутуза завершує термін
перебування в докторантурі зі спеціальності 10.02.01 - українська мова. У 2016
році завершили термін навчання в аспіранту A.M. Кіщенко та Г.Ю. Леонова, які
подали дисертації до обговорення на кафедру.
Основні напрями наукової діяльності кафедри прикладної лінгвістики
відповідають профілю підготовки кадрів і сконцентровані на розв'язанні
фундаментальних проблем теоретичної і прикладної лінгвістики.
На кафедрі започаткована й активно працює наукова школа доктора
філологічних наук, професора Кондратенко Наталії Василівни. У межах
наукової школи раз на 2 роки проводяться міжнародні наукові конференції
«Нова наукова парадигма: теоретичні та прикладні аспекти», за матеріалами
яких видаються наукові збірники. За останні роки в межах наукової школи
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підготовлено кандидатські дисертації О. М. Назаренко, М. С. Корпусової
(Перепелиці), Л. І. Стрій, Н. В. Вдовиченко. У 2013 році кафедра провела XII
Міжнародну літню когнітивну школу, де взяли участь учені з понад 10 країн
світу.
Починаючи з 2012 року раз на два роки кафедри проводить Міжнародну
наукову конференцію «Нова наукова парадигма: теоретичні і прикладні
аспекти», за матеріалами якої виходять наукові збірники статей. Кафедра
опікується лінгвістичною серією Вісника Одеського
національного
університету імені 1.1. Мечникова.
Н. В. Кондратенко є членом спеціалізованої вченої ради Д 41.051.02
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та спеціалізованої
вченої ради К 76.051.07 Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича зі спеціальностей 10.02.01 - українська мова та 10.02.04 германські мови. Автор 2 монографій та співавтор 3 колективних монографій, 8
навчальних посібників та інших наукових видань (зокрема у співавторстві).
Має понад 150 опублікованих наукових статей у фахових та міжнародних
журналах.
Основні публікації:
Монографії:
1. Кондратенко Н. В. Синтаксис українського модерністськогоі
постмодерністського художнього дискурсу.
2. Кондратенко Н. В. Український політичний дискурс: текстуалізація
реальності: Монографія. - Одеса: Чорномор'я, 2007. - 156 с.
3. Кондратенко Н. В. Реклама та РЯ в масовоінформаційному просторі :
[Монографія] / Т.Ю. Ковалевська, Н.В. Кутуза, Н.В. Кондратенко, О.О.
Порпуліт. - Одеса: Аспропринт, 2009. - 400 с.
4. Кондратенко Н. В. Спортивна лексика в українському політичному
дискурсі як реалізація параметра атональності / Н. В. Кондратенко // Одеська
лінгвістична школа : координати сучасних пошуків : [колективна монографія]. Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2014. - С. 369-382.
5. Кондратенко Н. В. Лексичні неологізми в сучасному українському
політичному дискурсі / Н. В. Кондратенко // Одеська лінгвістична школа :
інтеграція підходів : [колективна монографія]. - Одеса : ПолиПринт, 2015. - С.
223-229.
6. Кондратенко Н. В. Синтаксичні особливості публічних промов
українських політиків / Н. В. Кондратенко // Одеська лінгвістична школа :
інтеграція підходів : [колективна монографія] ; за заг. ред. Т. Ю. Ковалевської.
- Одеса : ПолиПринт, 2016. - С. 240-247.
Навчальні посібники:
1. Кондратенко Н. В. Українська мова за професійним спрямуванням :
юридичний дискурс / Н. М. Шаповаленко, Н. В. Кондратенко. - Одеса :
ОДУВС, 2012. - 144 с. (Гриф МОН, молоді та спорту України № 1/11-12985 від
08.08.2012).
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2. Кондратенко Н. В. Комунікативна логіка : навчально-метод. посібник /
Н. В. Кондратенко. - Одеса, 2014. - 26 с.
Статті
1. Кондратенко Н. В. Дискурсивна парадигма досліджень художнього
тексту / Н. В. Кондратенко // Записки з романо-германської філології : [зб. наук,
праць]. - 2015. - Вип. 1 (34). - С. 60-65.
2. Кондратенко Н. В. Відонімні номінації в українському політичному
дискурсі як спосіб формування нової міфології / Н. В. Кондратенко // Наукові
праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Філологічні науки. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2015. - Вип. 40. - С. 123127.
3. Кондратенко Н. В. Визначальні тенденції дослідження політичного
дискурсу в комунікативно-дискурсивному аспекті / Н. В. Кондратенко //
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка. - 2016. - Вип. 145.-С. 71-75.
4. Кондратенко Н. В. Синтаксис українського політичного мовлення:
специфіка функціонування простих речень / Н. В. Кондратенко // Наукові праці
Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «філологічні науки». - 2016. - Вип. 41. - С. 122-131.
5. Кондратенко Н. В. Макросинтаксис українського політичного мовлення
/ Н. В. Кондратенко // Слов'янський збірник : [зб. наук, праць]. - 2016. - Вип.
2 0 . - С . 219-231.
Члени кафедри прикладної лінгвістики проводять активну наукову
діяльність. За результатами науково-дослідної роботи надруковані монографії,
посібники, статті, навчальні програми прикладної лінгвістики. Викладачі
кафедри постійно беруть участь у наукових конференціях, конгресах, круглих
столах, наукових семінарах, курсах з підвищення кваліфікації працівників
спеціальних закладів. Співробітники кафедри співпрацюють з Центром судових
експертиз та Одеським обласним осередком СБУ України в аспекті проведення
лінгвістичних експертиз політичних та агітаційних текстів. За результатами
таких експертиз було заборонено в'їзд до України окремим громадянам Росії,
що висловлювалися за порушення територіальної цілісності країни.
Наукові здобутки кафедри прикладної лінгвістики безпосередньо
впроваджуються в навчально-виховний процес і слугують фундаментальним
підґрунтям розвитку професійно спрямованої творчості студентів.
Доктори наук та кандидати наук становлять 100 % загального складу
кафедри. Штатні працівники становлять 100 %.
Висновок
Унаслідок проведеного аналізу комісія констатує відповідність даних
акредитаційного звіту з реальним станом справ щодо кадрового складу
випускової кафедри прикладної лінгвістики (Додаток 1).
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3. Формування контингенту студентів
Підготовку фахівців за спеціальністю 8.02030303 Прикладна лінгвістика
здійснюють відповідно до ліцензованого обсягу прийому - 30 осіб денної
форми навчання.
Показники формування контингенту магістрів
за спеціальністю 8.02030303 Прикладна лінгвістика
№ п/п

Показник

1. Ліцензований обсяг підготовки (осіб)
2.

3.

4.

5.

Прийнято на навчання, усього (осіб)
• денна форма
• зокрема за держзамовленням:
• заочна форма
• зокрема за держзамовленням
• нагороджених медалями, або тих, що
отримали диплом з відзнакою
• таких, які пройшли довгострокову підготовку
і профорієнтацію
• зарахованих на пільгових умовах;
• з якими укладені договори на підготовку
Подано заяв на одне місце за формами
навчання
• денна;
• інші форми навчання (заочна)
Конкурс абітурієнтів на місця держзамовлення
• денна форма
• інші форми навчання (заочна)
Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації, прийнятих на скорочений термін
навчання на
• денну форму
• інші форми (заочна)

Роки
2015 рік

2016 рік

30

30

4

7
2

-

4

8

-

-

4

-

-

-

2014 рік
Набір
здійснено 3
01.09.2015

-

За останні два роки набір в магістратуру становить 12 осіб.
Висновок
Профорієнтаційна робота щодо формування контингенту студентів у
ОНУ імені І. І. Мечникова загалом відповідає вимогам до чинних вимог з
акредитації.
4. Зміст підготовки фахівців
Навчання магістрів за спеціальністю 8.02030303 Прикладна лінгвістика
відбувається згідно з навчальними планами, затвердженими у 2015 і 2016 рр.
Спеціальність забезпечена освітньо-кваліфікаційною характеристикою та
освітньо-професійною програмою, погоджених з головою НМК зі спеціальності
8.02030303 Прикладна лінгвістика, Інститутом інноваційних технологій і змісту
освіти, Департаментом вищої освіти МОН України. Відповідно до цих
Голова комісії

О П. Левченко

документів розроблено робочі навчальні плани та складено програми
навчальних дисциплін.
У навчальних планах магістрів за спеціальністю 8.02030303 Прикладна
лінгвістика кількість аудиторного навантаження виділено відповідно ЗО % та
27 % від загального обсягу годин. Зміст підготовки фахівця відповідає чинним
нормативам, 100% часу на рівні магістра відведено на освоєння професійноорієнтованих дисциплін.
У навчальному плані підготовки магістрів за спеціальністю 8.02030303
Прикладна лінгвістика враховані сучасні вимоги до професіоналів із
прикладної лінгвістики, передбачені для вивчення і практичного впровадження
навчальні дисципліни й такі форми їх упровадження в навчальний процес, які
забезпечують необхідну науково-теоретичну й методичну базу - знання,
вміння, навички, що дають змогу випускникам магістратури творчо й
ефективно самореалізуватися в професійній діяльності.
Експертна комісія дійшла висновку: надані навчальним закладом
матеріали (Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності,
ОПП, ОКХ, навчальні плани, робочі навчальні плани, програми практик,
завдання до самостійної роботи та ін.) підтверджують, що зміст підготовки
магістрів за спеціальністю 8.02030303 Прикладна лінгвістика відповідає
державним вимогам (Додаток 1)
3.1. Наявність навчально-методичних матеріалів із дисциплін
Підготовку фахівців спеціальності 8.02030303 Прикладна лінгвістика
здійснюють на рівні відповідних кваліфікаційних вимог та на підставі освітньопрофесійної програми вищої освіти, а також нормативних документів
відповідної науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України. На
підставі цих документів розроблений навчальний план, який погоджений
ученою радою Університету і затверджений ректором.
Загалом в обсязі годин навчального навантаження розподіл на аудиторну
(лекції, семінарські, практичні заняття) і самостійну роботу відповідає вимогам
положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.
На кафедрі прикладної лінгвістики виконаний комплекс робіт, необхідний
для забезпечення навчального процесу зі спеціальності 8.02030303 Прикладна
лінгвістика, розроблені навчально-методичні комплекси інформаційного
забезпечення навчального процесу. Складники навчально-методичного
комплексу дисципліни: навчальна програма дисципліни, робоча програма з
навчальної дисципліни, тексти лекцій (курс лекцій, опорні конспекти лекцій),
інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних, лабораторних
занять (методичні вказівки до семінарських і практичних занять, інструкції до
лабораторних занять), завдання для самостійної роботи, індивідуальні
навчально-дослідницькі завдання, методичні вказівки з організації самостійної
роботи студентів, дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів
(зокрема з використанням інформаційних технологій), методичні вказівки і
тематика магістерських робіт, контрольні завдання (текстові та електронні
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варіанти тестів) до семінарських, практичних і лабораторних занять, текстові та
електронні варіанти тестів для підсумкового контролю й самоконтролю,
методичні вказівки й тематика контрольних робіт, питання до модульних
контрольних робіт, підсумкового контролю, екзаменаційні білети, контрольні
роботи з навчальної дисципліни (ККР) для перевірки рівня засвоєння
студентами навчального матеріалу, критерії та система оцінювання знань, умінь
і навичок студентів.
Робочі програми нормативних навчальних дисциплін розроблені на основі
освітньо-професійної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки
України. Плани семінарських, практичних робіт, завдання для самостійної
роботи, контрольні заходи та критерії оцінювання знань студентів наведені в
робочих програмах із кожної дисципліни відповідно до характеру дисципліни.
Навчально-методичне забезпечення навчального процесу за дисциплінами
робочого навчального плану підготовки фахівців спеціальності 8.02030303
Прикладна лінгвістика відповідає підготовці фахівців цих спеціальностей.
Студенти спеціальності 8.02030303 Прикладна лінгвістика проходять
виробничу аналітико-когнітивну практику в першому семестрі та магістерську
практику в 2 семестрі. Метою виробничої аналітико-когнітивної практики є
формування та вдосконалення мовленнєвих умінь і навичок, набуття навичок
оброблення природної мови в автоматичному режимі, вмінь створення
офіційно-ділових і рекламно-інформаційних текстів різних типів, ведення
офіційного листування, базових навичок перекладу. Метою магістерської
практики є: оволодіння методичними основами проведення занять у вищій
школі, планування роботи з використанням на практиці сучасних досягнень
психолого-педагогічної науки й передового педагогічного досвіду, підготовка
заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу,
підвищення загальноосвітнього рівня студентів. Зміст і послідовність практик
магістрів визначають програми, розроблені випусковою (фаховою) кафедрою,
розглянута науково-методичною радою й затверджена вченою радою
університету. Організація проходження практик зі спеціальності є важливим
складником навчального процесу підготовки майбутніх фахівців в університеті.
Після виробничої практики (у III семестрі) студенти виконують
магістерські роботи, оцінювані за встановленими критеріями (правила
оформлення, вимоги до написання та критерії оцінювання таких робіт подано в
методичних рекомендаціях до виконання магістерських робіт, створених на
випусковій кафедрі).
Висновок
Методичне й інформаційне забезпечення дисциплін навчального
плану підготовки магістрів за спеціальністю 8.02030303 Прикладна
лінгвістика становить 100 %, що відповідає даним, наведеним у звіті про
самоаналіз. Комплексність НМКД, якість розроблених матеріалів загалом
відповідають установленим вимогам до цих документів та рівню
підготовки магістрів (Додаток 1).
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5. Відповідність матеріально-технічного та інформаційного забезпечення
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
бакалавр, спеціаліст, магістр.
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова для якісного
забезпечення навчального процесу має належну навчальну матеріальну базу,
зокрема навчальні корпуси загальною площею 153187 м 2 (з них приміщень для
занять студентів - 143187 м 2 , спортивні зали - 1000 м2); комп'ютерні класи
(3071 м 2 ); приміщення для науково-педагогічних працівників (1274 м2);
службові приміщення (989 м2); студентські гуртожитки (33215,3 м 2 ); бібліотека
(6594 м2); їдальні, буфети (1825 м2); профілакторії, бази відпочинку (7199 м2);
медичні пункти (298 м 2 ); 1 стадіон, 6 спортивних майданчиків, 2 корти.
Перевірка матеріально-технічної бази для здійснення навчального процесу
напряму, що ліцензується, показала, що філологічний факультет, розташований
за адресою: Французький бульвар, 24/26. Навчальний процес забезпечено на
100%, про що свідчать такі факти: аудиторні приміщень для проведення
лекційних і практичних занять, спортивна та актова зали, службові, допоміжні
приміщення, 1 спеціалізований кабінет, 1 комп'ютерний клас для проведення
занять з фахових дисциплін.
Основним джерелом інформаційного забезпечення студентів і викладачів
є бібліотека університету та електронні засоби інформації. Загальна площа
бібліотеки університету становить 6594 м 2 . Бібліотечний фонд складає наукова,
навчальна література, періодичні видання, документи на електронних носіях,
рідкісні та цінні видання (починаючи з XVIII ст.), дисертації, автореферати.
Сьогодні фонд бібліотеки нараховує близько 4 млн. примірників. Це унікальне
зібрання джерел інформації, що включає: книги, брошури, періодичні видання,
видання на електронних носіях тощо. Електронний каталог містить 349393
записи. Загальний фонд бібліотеки становить 670000 од. У 2011 році відкрито
музей рідкісної книги. Бібліотека разом зі структурними підрозділами при
факультетах має 3 читальні зали, кожний площею 1250 м 2 на 710 місць. Кожна
дисципліна навчального плану спеціальності 8.02030303 Прикладна лінгвістика
забезпечена підручниками й методичними посібниками на 100 %, перелік

№ з/п

1

Найменування
бібліотеки

Площа
(кв. м)

Наукова
бібліотека
Одеського
національного
університету
імені
1.1. Мечникова

6594
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Обсяг фондів
навчальної,
наукової
літератури
(примірників)
670000

Наявність читального
залу, його площа
(кв. м),
кількість посадкових
місць
3 зали,
1250 м2,
на 710 місць

Примітка

Бібліотека та
гуртожитки
університету
підключені до
мережі Інтернет із
точками доступу до
Wi-Fi.
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Отже, матеріально-технічне та інше ресурсне забезпечення, стан
споруд, приміщень, навчальних площ, необхідних для організації якісного
навчання магістрів за спеціальністю 8.02030303 Прикладна лінгвістика,
відповідає державним вимогам, державним будівельним нормам та
вимогам галузевих стандартів до акредитації. Усі навчальні та
адміністративні приміщення відповідають вимогам техніки безпеки та
забезпечують умови щодо освітлення й повітряного режиму. Усі
документи, що засвідчують право володіння приміщеннями для здійснення
навчально-виховного процесу, висновок органу державного санітарного
нагляду про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних і
будівельних норм та документи, що регламентують порядок провадження
освітньої діяльності, наявні (див. додаток 1).
6. Наукова діяльність випускової кафедри
Теоретичну
і
практичну
підготовку
студентів
забезпечує
висококваліфікований професорсько-викладацький склад.
З 2011 року кафедру очолює проф. Н.В.Кондратенко. На кафедрі працюють
доктор філологічних наук, професор Н.В. Кондратенко, доктор філологічних
наук, доц. Г. С. Яроцька; доценти, к.філол.н.: Т.В. Пономаренко, JI.B. Шевчук,
В.Г.Волошин, Н.В. Кутуза, О.Ю. Семененко, Л. І. Стрій, Н.М.Борисенко,
Н.В.Вдовиченко, Г.М.Труба, к.філол.н, викл. М.С.Корпусова; викладачі:
О.С.Билінська та A.M. Кіщенко. Викладачі кафедри забезпечують факультети
РГФ, ЕГ1Ф, ГГФ, біологічний, історичний, хімічний, фізичний, філософський та
інститути ІМЕМ, ІСН викладанням дисциплін
"Українська мова за
професійним спрямуванням", "Основи ділового протоколу", "Діловий етикет",
"Міжнародний діловий етикет", "Теорія та практика міжкультурної
комунікації" (доц. Г.С. Яроцька, доц. О.Ю. Семененко, доц. Н.В. Кутуза, доц.
Н.В. Вдовиченко, доц. Л.І. Стрій, доц. Н.М. Борисенко, викл. О.С. Билінська,
доц. Г.М. Труба, викл. A.M. Кіщенко).
Усі методичні та наукові розробки цілком відповідають світовому
стандарту. В Україні аналогів немає, про що свідчить звернення за
консультаціями саме на кафедру прикладної лінгвістики представників
організацій різного рівня, правоохоронних органів м. Миколаєва, м.
Кіровограда, м. Києва, Республіки Молдова.
Науковий колектив кафедри запропонував аналізувати мовленнєвий вплив
з урахуванням всіх складників комунікативного акту: нейролінгвістичної
орієнтації, соціальних особливостей адресата (адресатів), контексту
спілкування, використання мовцем фонетичних, лексичних, синтаксичних
мовних засобів, спрямованих на інактивацію лівої півкулі головного мозку,
системи невербальних знаків тощо. Запропоновану схему аналізу було
обговорено на міжнародних конференціях і конгресах.
Створено комп'ютерний банк даних політичних, рекламних та релігійних
сугестивних дискурсів; мовленнєвих технологій впливу при здійсненні
різноманітних злочинів (відеозаписи, ксерокопії інструкцій, конспектів тощо);
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комп'ютерний банк рекламних слоганів. Члени кафедри активно працюють над
колективною монографією.
На кафедрі з 2013 року виконується наукова тема «Комунікативнопрагматичні та лінгвокультурні аспекти дослідження мовних одиниць у різних
типах дискурсу» під керівництвом проф. Н.В. Кондратенко (держ. реєстрація
№11311004892).
За останні 5 років члени кафедри захистили докторські дисертації:
1. Кондратенко Н. В. Український модерністський і постмодерн істський
дискурс: комунікативно-прагматичний та текстово-синтаксичний аспекти».
Спеціальність 10.02.01 - українська мова (2012)
2. Яроцъка Г. С. Мовна репрезентація економічної свідомості в російській
лінгвокультурі. Спеціальність 10.02.02 - російська мова. (2016).
кандидатські дисертації:
1. Вдовиченко Н. В. «Вербалізація морально-етичних концептів в українській
мовній картині світу». Спеціальність 10.02.01 - українська мова. Науковий
керівник - проф. Н.В.Кондратенко (2015)
2. Стрій Л. І. «Ритуальні жанри українського політичного дискурсу:
семантичний і лінгвопрагматичний аспекти». Спеціальність 10.02.01 українська мова. Науковий керівник - проф. Н.В.Кондратенко (2015)
3. Перепелиця (Корпусова) М. С. «Мовні трансформації в мас-медійному
дискурсі: комплексний аналіз». Спеціальність 10.02.02 - російська мова.
Науковий керівник - проф. Н.В.Кондратенко (2015).
4. Борисенко Н. М. Роман-триптих Валерія Шевчука «Три листки за вікном...:
домінанти художності». Спеціальність 10.01.01 - українська література.
Науковий керівник - доц. П.П. Саєнко (2013)
5. Труба Г. М. Функціональна взаємодія категорій становості та аспектуальності
в українській мові. Спеціальність 10.02.01 - українська мова. Науковий
керівник - проф. О.І. Бондар. (2014)
6. Семененко О. Ю. Функціонально-семантичне поле неозначеної кількості на
матеріалі українського поетичного дискурсу». Спеціальність 10.02.01 українська мова. Науковий керівник - проф. О.І. Бондар (2011)
Активну участь беруть у науковій роботі студенти: Снігоцька Юлія посіла
друге місце у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«прикладна лінгвістика» (13-15 травня 2013, Національний університет
«Львівська політехніка»); Чунакова Тамара (З/пл./ст) — посіла третє місце у II
етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «прикладна
лінгвістика» (м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки, 6-8 квітня 2016 р.). Крім виконання обов'язкових магістерських
робіт, студенти активно долучені до участі в роботі наукових гуртків,
проблемних груп, серед випускників три переможці всеукраїнських конкурсів
студентських наукових робіт. Також виступають із доповідями на всеукраїнських
та міжнародних конференціях; беруть участь у щорічному Міжнародному мовнолітературному конкурсі імені Тараса Шевченка та міжнародному конкурсі
знавців української мови імені Петра Яцика, у конференціях, що проходять в
інших навчальних закладах
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Висновок
Експертна комісія констатує, що наукова діяльність випускової
кафедри відповідає державним вимогам. Кафедра забезпечує високий
рівень навчально-виховного процесу для підготовки фахівців та
задовольняє вимоги державних стандартів вищої освіти до акредитації
спеціальності 8.02030303 Прикладна лінгвістика.
7. Якість підготовки випускників
У ході акредитаційної експертизи в ОНУ імені І.І. Мечникова були
проведені заміри залишкових знань студентів із циклу професійної і практичної
підготовки. Згідно з результатами самоаналізу та проведеного контролю
залишкових знань (результати комплексних контрольних робіт) успішність та
якість підготовки магістрів за спеціальністю 8.02030303 Прикладна лінгвістика
становить 100% та 100 % відповідно. Більш докладні дані щодо успішності та
якості навчання наведені в таблиці 7. Експертна перевірка якості підготовки
випускників, а також рівня знань магістрів за спеціальністю 8.02030303
Прикладна лінгвістика засвідчила рівень підготовки фахівців, що відповідає
нормативам.
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9. Зауваження, що були зроблені під час попередньої експертизи
акредитаційної справи
І. За результатами первинної експертизи поданих матеріалів
акредитаційної справи були висловлені зауваження.
1. Згідно з таблицею 4.5. про соціальну інфраструктуру кількість
студентів на одне посадкове місце у їдальнях становить 13,3 при нормативній
вимозі ДБН В.2.2-3-97 (п. 3.78) не більше 5 осіб.
Зазначений у справі кількісний показник стосується виключно кількості
посадкових місць в їдальні гуманітарного корпусу Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова (Французький бульвар, 24/26), яка
обслуговує одночасно кілька навчальних підрозділів, з яких два (з п'яти)
навчаються в другу зміну. За таких умов реальний показник зменшується
майже вдвічі, оскільки користування має різні часові межі. Крім того, їдальні
працюють у кожному з гуртожитків, а також у формі кав'ярні на 1 поверсі
гуманітарного корпусу, що дозволяє дотриматися зазначеної норми в 5 осіб на
одне посадкове місце.
2. У таблиці 4.4.1 - дані, що наведені щодо термінів проведення практик
не відповідають графіку навчального процесу.
Табл. 4.4.1. містить відомості про назву, термін проведення і
характеристику практик (аналітико-когнітивна - 3 семестр, магістерська - 2
семестр), проте в навчальному плані в графіку навчального процесу інше
датування (аналітико-когнітивна - 1 семестр, а магістерська - 2 семестр).
Перевірка засвідчила, що у справі трапилася технічна посилка: замість З
семестру аналітико-когнітивна практика має бути в 1 семестрі. Це засвідчує не
лише графік навчального процесу, а й представлена документація - програми
практик, звіти з практик, відомості оцінювання практик, характеристики з місць
практики та угоди з базами практик.
10. Загальні висновки та пропозиції
На підставі наданих матеріалів Одеського національного університету імені
І. І. Мечникова щодо акредитації магістрів за спеціальністю 8.02030303
Прикладна лінгвістика та перевірки результатів діяльності на місці, експертна
комісія дійшла висновку, що підготовка магістрів за спеціальністю 8.02030303
Прикладна лінгвістика загалом відповідає установленим вимогам до названого
рі вня навчальної підготовки, забезпечує державну гарантію якості освіти. У зв'язку
із зазначеним вище комісія вважає, що Одеський національний університет
імені 1.1. Мечникова спроможний надавати освітні послуги з підготовки
магістрів за спеціальністю 8.02030303 Прикладна лінгвістика з ліцензійним
обсягом ЗО осіб денної форми навчання.
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Водночас комісія вважає за необхідне висловити також пропозиції, які не
входять до складу обов'язкових, але дадуть змогу покращити якість підготовки
фахівців:
а) упровадження додаткової спеціалізації «Прикладна лінгвістика» 035.10
межах ліцензованого обсягу підготовки бакалавра за спеціальністю 035
Філологія на базі спеціалізації «українська мова та література», що покращить
рівень підготовки бакалаврів, які вступають у магістратуру за спеціальністю
8.02030303 Прикладна лінгвістика;
б) для вдосконалення підготовки магістрів із прикладної лінгвістики
розширювати забезпечення сучасними програмними продуктами, залучати до
проведення майстер-класів провідних фахівців у цій галузі, практикувати
виконання магістерських робіт студентами спеціальності прикладна лінгвістика
на межі з комп'ютерними технологіями;
в) розширити опублікування навчально-методичних посібників чи
навчально-методичних комплексів у формі методичних рекомендацій із
дисциплін підготовки магістрів в електронному вигляді.
Голова експертної комісії,
завідувач кафедри прикладної лінгвістики
Національного університету
«Львівська політехніка»,
доктор філологічних наук, професор
Член експертної комісії,
професор кафедри української мови
Київського університету
імені Бориса Грінч<
доктор філологічна

М. О. Вінтонів

Ректор Одеського нмйОиал
і еч
університету імені• ІіГч°а
СІЙ М

Голова комісії

І. М. Коваль

^

О П. Левченко

Додаток 1
Таблиця відповідності стану забезпечення навчального закладу
ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти зі
спеціальності 8.02030303 Прикладна лінгвістика,
(згідно з наказами МОНМС України від 17.09.2012 року № 1021,
від 29.11.2011 №1377)
Показники
1

Норматив
Фактично Відхилення
2
3
4
1. Загальні вимоги
+
+
1.1. Концепція діяльності за заявленою
спеціальністю
погоджена
з Радою
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласною, Київською, Севастопольською
міськими державними адміністраціями
30
1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна
форма навчання форма навчання)
2. Кадрове забезпечення підготовки ( шхівців заявленої спеціальності
85
100
+15
2.1.
Частка
науково-педагогічних
працівників з науковими ступенями та
вченими званнями, які забезпечують
викладання лекційних годин соціальногуманітарного
циклу
дисциплін
навчального плану спеціальності (% від
кількості годин)
50
100
+50
серед них такі, які працюють у
навчальному закладі за основним місцем
роботи
95
100
+5
2.2.
Частка
науково-педагогічних
працівників з науковими ступенями та
вченими званнями, які забезпечують
викладання
лекційних
годин
фундаментального
циклу
дисциплін
навчального плану спеціальності (% від
кількості годин) (за винятком військових
навчальних дисциплін)
50
100
+50
серед них такі, які працюють у
навчальному закладі за основним місцем
роботи
-
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з них:
докторів наук або професорів (при
розрахунку частки докторів наук або
професорів дозволяється прирівнювати
двох кандидатів наук, доцентів, які мають
стаж безперервної науково-педагогічної
роботи в даному навчальному закладі не
менше 10 років, а також є авторами
(співавторами) підручників, навчальних
посібників з грифом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України або
монографій, до одного доктора наук або
професора)
2.3.
Частка
науково-педагогічних
працівників з науковими ступенями та
вченими званнями, які забезпечують
викладання лекційних годин фахових
дисциплін
навчального
плану
спеціальності (% від кількості годин)
серед них такі, які працюють у
навчальному закладі за основним місцем
роботи
з них:
докторів наук або професорів (при
розрахунку частки докторів наук або
професорів дозволяється прирівнювати
двох кандидатів наук, доцентів, які мають
стаж безперервної науково-педагогічної
роботи в даному навчальному закладі не
менше 10 років, а також є авторами
(співавторами) підручників, навчальних
посібників з грифом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України або
монографій, до одного доктора наук або
професора)
2.4. Частка педагогічних працівників
вищої категорії, які викладають лекційні
години дисциплін навчального плану
спеціальності та працюють у навчальному
закладі за основним місцем роботи (% від
кількості годин для кожного циклу
дисциплін навчального плану)
2.5. Наявність кафедри (циклової комісії)
з фундаментальної підготовки
2.6. Наявність кафедри зі спеціальної
(фахової)
підготовки,
яку
очолює
фахівець
відповідної
науковопедагогічної спеціальності:
Голова комісії

40

66
(4 д.н.,
проф)

+26

95

100

+5

50

100

+50

40

66
(4 д.н.,
проф.)

+26

+

+

ЗГІДНО 3
вимогами

+

+

згідно 3
вимогами

О П. Левченко

доктор наук або професор
кандидат наук, доцент

+

+

-

-

згідно 3
вимогами

3. Матеріально-технічна база
3.1.
Забезпеченість
лабораторіями,
полігонами, обладнанням, устаткуванням,
необхідними для виконання навчальних
програм (у % від потреби)
3.2. Забезпеченість студентів
гуртожитком (у % від потреби)
3.3. Кількість робочих комп'ютерних
місць на 100 студентів
3.4. Наявність пунктів харчування

100

100

згідно 3
вимогами

70

100

згідно 3
вимогами

12

12

згідно 3
вимогами

+

+

3.5. Наявність спортивного залу

+

+

3.6. Наявність стадіону або спортивного
майданчика
3.7, Наявність медичного пункту

+

+

згідно 3
вимогами
згідно 3
вимогами
згідно 3
вимогами

+

+

згідно 3
вимогами

+

+

згідно 3
вимогами

+

+

згідно 3
вимогами

+

+

згідно 3
вимогами

100

100

згідно 3
вимогами

100

100

згідно 3
вимогами

100

100

згідно 3
вимогами

100

100

згідно з
вимогами

100

100

згідно 3
вимогами

+

+

згідно 3
вимогами

4. Навчально-методичне забезпечення
4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної
характеристики фахівця (і варіативної
компоненти)
4.2.
Наявність
освітньо-професійної
програми
підготовки
фахівця
(і
варіативної компоненти)
4.3.
Наявність
навчального
плану,
затвердженого в установленому порядку
4.4. Наявність навчально-методичного
забезпечення для кожної навчальної
дисципліни навчального плану (% від
потреби):
4.4.1. Навчальних і робочих навчальних
програм дисциплін
4.4.2. Планів семінарських, практичних
занять, завдань для лабораторних робіт (%
від потреби)
4.4.3. Методичних вказівок і тематик
контрольних, курсових робіт (проектів)
4.5. Наявність пакетів контрольних
завдань для перевірки знань з дисциплін
соціально-гуманітарної, фундаментальної
та фахової підготовки (% від потреби)
4.6. Забезпеченість програмами всіх видів
практик (% від потреби)
4.7. Наявність методичних указівок щодо
виконання дипломних робіт (проектів),
державних екзаменів
Голова комісії

О П. Левченко

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної
роботи студентів (і з використанням
інформаційних
технологій)
(%
від
потреби)
4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань
і вмінь студентів

100

100

ЗГІДНО 3
вимогами

+

100

згідно 3
вимогами

100

100

згідно 3
вимогами

5

5

згідно 3
вимогами

4

4

згідно 3
вимогами

+
+

+
+

згідно 3
вимогами

5. Інформаційне забезпечення
5.1. Забезпеченість студентів
підручниками, навчальними посібниками,
наявними у власній бібліотеці (% від
потреби)
5.2. Співвідношення посадкових місць у
власних читальних залах до загальної
чисельності студентів (% від потреби)
5.3. Забезпеченість читальних залів
фаховими періодичними виданнями
5.4. Можливість доступу викладачів і
студентів до Інтернету як джерела
інформації:
-наявність обладнаних лабораторій
-наявність каналів доступу

Голова експертної комісії,
завідувач кафедри прикладної лінгвістики
Національного університету «Львівська політехніка»,
доктор філологічних наук, професор

О. П. Левченко

Член експертної комісії,
професор кафедри української мови
Київського університету
імені Бориса Грінченка,
доктор філологічних наук,
Ректор Одеського націо
університету імені І. І.

Голова комісії

М. О. Вінтонів

І. М. Коваль

О П. Левченко

Додаток 2
Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення
спеціальності 8.02030303 Прикладна лінгвістика
Державним вимогам до акредитації напряму підготовки, спеціальності та
вищого навчального закладу
(згідно з наказом МОНМС України від 13.06.2012 р. № 689)
Значення показника (нормативу) за освітніми
Назва показника (нормативу)
ступенями
ОС магістра
6. Критерії та вимоги до акредитації підготовки фахівців
1. Умови забезпечення державної гарантії
якості вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за
Згідно 3
показниками:
перелік
навчальних
100
100
вимогами
дисциплін, години, форми контролю, %
1.2. Підвищення кваліфікації викладачів
Згідно 3
100
100
постійного складу за останні 5 років. %
вимогами
1.3. Чисельність науково-педагогічних
(педагогічних)
працівників,
що
обслуговують спеціальність і працюють у
навчальному закладі за основним місцем
Згідно 3
100
100
роботи, які вдосконалюють навчальновимогами
методичне
забезпечення.
проводять
наукові дослідження, готують підручники
та навчальні посібники, %
2. Результати освітньої діяльності (рівень
підготовки фахівців) не менше ніж %
2.1.
Рівень
знань
студентів
із
гуманітарної та соціально-економічної
підготовки:
Успішно
виконанні
контрольні
100
90
+ 10
завдання,%
- Якісно виконані контрольні завдання
+ 50
100
50
(оцінки «5» і «4»), %
2.2. Рівень знань студентів із професійної
та практичної підготовки:
Не
Не передбачено
Успішно
виконанні
контрольні
передбачено
90
стандартом
завдання. %
стандартом
Не
- Якісно (на 5 і 4) виконанні контрольні
Не передбачено передбачено
50
завдання з дисциплін фахової підготовки,
стандартом
стандартом
%
2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної
(фахової) підготовки
Успішно
виконанні
контрольні
100
+ 10
90
завдання, %
+ 50
100
50
- Якісно виконані контрольні завдання
Голова комісії
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(оцінки «5» і «4»), %
3. Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі навчального
закладу наукових підрозділів
3.2. Участь студентів у науковій роботі
(наукова робота на кафедрах та в
лабораторіях,
участь
у
наукових
конференціях,
конкурсах,
виставках,
профільних олімпіадах тощо)

+

+

згідно 3
вимогами

+

+

згідно 3
вимогами

Голова експертної комісії,
завідувач кафедри прикладної лінгвістики
Національного університету «Львівська політехніка»
доктор філологічних наук, професор

О. П. Левченко

Член експертної комісії,
професор кафедри української мови
Київського університету
імені Бориса Грінченка,
доктор філологічних наук,

М. О. Вінтонів

Ректор Одеського н
університету імені 1.1

І. М. Коваль

Голова комісії
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Додаток З
Технологічні вимоги
щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти,
підготовки магістрів спеціальності 8.02030303 Прикладна лінгвістика
(згідно з Постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187, додаток 13,14,15)
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Найменування показника
Значення
Відхилення
(нормативу)
показника
Фактичне
фактичного
(нормативу)
значення
значення
другий
показника
показника від
(магістерський)
нормативного
рівень
Започаткування провадження освітньої діяльності
1.
Забезпеченість
приміщеннями для проведення
навчальних
занять
та
контрольних заходів (кв. метрів
о 44
на одну особу для фактичного
3,2
+ 0,8
А
контингенту
студентів
та
заявленого
обсягу
з
урахуванням
навчання
за
змінами)
+ 20
2.
Забезпеченість
30
50
мультимедійним обладнанням
для одночасного використання
в
навчальних
аудиторіях
(мінімальний
відсоток
кількості аудиторій)
3.
Наявність
соціальнопобутової інфраструктури:
+
Згідно 3
+
1) бібліотеки, у тому числі
вимогами
читального залу
+
Згідно 3
+
2) пунктів харчування
вимогами
+
+
Згідно 3
3) актового чи концертного
вимогами
залу
+
Згідно 3
+
4)спортивного залу
вимогами
+
Згідно 3
+
5) стадіону та/або спортивних
вимогами
майданчиків
+
Згідно 3
+
6) медичного пункту
вимогами
Згідно 3
70
4. Забезпеченість здобувачів
70
вимогами
вищої освіти
гуртожитком
(мінімальний відсоток погреби)
Голова комісії
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Провадження освітньої діяльності
+
+
5.
Забезпеченість
комп'ютерними
робочими
місцями,
лабораторіями,
полігонами,
обладнанням,
устаткуванням,
необхідними
для виконання навчальних
планів
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо навчально-методичного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
+
+
1. Наявність опису освітньої
програми
+
+
2. Наявність навчального плану
та пояснювальної записки до
нього
Провадження освітньої діяльності
+
+
3. Наявність робочої програми
з кожної навчальної
дисципліни навчального плану
+
+
4. Наявність комплексу
навчально-методичного
забезпечення з кожної
навчальної дисципліни
навчального плану
+
+
5. Наявність програми
практичної підготовки,
робочих програм практик
+
+
6. Забезпеченість студентів
навчальними матеріалами з
кожної навчальної дисципліни
навчального плану
+
+
7. Наявність методичних
матеріалів для проведення
атестації здобувачів
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо інформаційного забезпечення освітньої
діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
10
не менш як п'ять
1. Забезпеченість бібліотеки
найменувань
вітчизняними та закордонними
фаховими періодичними
виданнями відповідного або
спорідненого профілю, в тому
числі в електронному вигляді
+
+
2. Наявність доступу до баз
даних періодичних наукових
видань англійською мовою
відповідного або спорідненого
профілю (допускається спільне
Голова комісії

Згідно 3
вимогами

Згідно 3
вимогами
Згідно 3
вимогами

Згідно 3
вимогами
Згідно з
вимогами

Згідно 3
вимогами
Згідно 3
вимогами

Згідно 3
вимогами

+5

Згідно 3
вимогами

П. Левченко

І
користування базами кількома
закладами освіти)
Провадження освітньої діяльності
+
+
3. Наявність офіційного вебсайту закладу освіти, на якому
розміщена основна інформація
про його діяльність (структура,
ліцензії та сертифікати про
акредитацію, освітня/освітньонаукова/
видавнича/атестаційна
(наукових кадрів) діяльність,
навчальні та наукові
структурні підрозділи та їх
склад, перелік навчальних
дисциплін, правила прийому,
контактна інформація)
4. Наявність електронного
60
60
ресурсу закладу освіти, який
містить навчально-методичні
матеріали з навчальних
дисциплін навчального плану,
в тому числі в системі
дистанційного навчання
(мінімальний відсоток
навчальних дисциплін)

Згідно 3
вимогами

Згідно 3
вимогами

Голова експертної комісії,
завідувач кафедри прикладної лінгвістики
Національного університету «Львівська політехніка»,,
доктор філологічних наук, професор

О. П. Левченко

Член експертної комісії,
професор кафедри української мови
Київського університету
імені Бориса Грінченка,
доктор філологічних наук,

М. О, Вінтонів

Ректор Одеського націоі
університету імені І. І.

І. М. Коваль

Голова комісії
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Додаток 4
Показники формування контингенту магістрів
за спеціальністю 8.02030303 Прикладна лінгвістика
Роки
№ п/п
Показник
2014 рік
2015 рік
1. Ліцензований обсяг підготовки (осіб)
Набір
здійснено 3
30
01.09.2015
2. Прийнято на навчання, усього (осіб)
• денна форма
• зокрема за держзамовленням:
• заочна форма
• зокрема за держзамовленням
• нагороджених медалями, або тих, що
отримали диплом з відзнакою
• таких, які пройшли довгострокову підготовку
і профорієнтацію
• зарахованих на пільгових умовах;
• з якими укладені договори на підготовку
Подано заяв на одне місце за формами
навчання
• денна;
• інші форми навчання (заочна)
4. Конкурс абітурієнтів на місця держзамовлення
• денна форма
• інші форми навчання (заочна)

2016 рік
30
5
5

-

-

-

8

15

-

1,6

3

3.

5. Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації, прийнятих на скорочений термін
навчання на
• денну форму
• інші форми (заочна)
Г олова експертної комісії,
завідувач кафедри прикладної лінгвістики
Національного університету «Львівська політехніка»,,
доктор філологічних наук, професор
ї*
• •••
Член експертної•• комісії,
професор кафедри української мови
Київського університету
імені Бориса Грінченка,
доктор філологічних
Ректор Одеського націо
університету імені І. І.

Голова комісії

-

-

-
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