
висновки 
експертної комісії Міністерства освіти і науки України 

щодо ліцензування підготовки магістрів 
зі спеціальності 8.02030303 Прикладна лінгвістика 

галузі знань 0203 Гуманітарні науки 
в Одеському національному університеті імені 1.1. Мечникова 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019 
«Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» та наказів Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від 29.11.2011 №1377 «Ліцензійні умови 
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти», постанови Кабінету Міністрів 
України від 18 вересня 2013 р. №692 «Про внесення змін до Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах та Порядку ліцензування діяльності з 
надання освітніх послуг», виконуючи наказ Міністерства освіти і науки України 
№ 1097 л від 20.05.2015 р. щодо проведення ліцензійної експертизи підготовки 
магістрів зі спеціальності 8.02030303 Прикладна лінгвістика в Одеському 
національному університеті імені 1.1. Мечникова, експертна комісія у складі: 

Голова комісії: завідувач кафедри німецької філології та 
Долгополова перекладу і прикладної лінгвістики 
Лілія Анатоліївна Київського національного 

лінгвістичного університету, 
доктор педагогічних наук, професор; 

Член комісії: 
Левченко завідувач кафедри прикладної 
Олена Петрівна лінгвістики Національного університету 

«Львівська політехніка», 
доктор філологічних наук, професор, 

у період з 15 червня 2015 р. по 17 червня 2015 р. безпосередньо на місці 
розглянула подану Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова 
ліцензійну справу та провела експертне оцінювання спроможності цього 
навчального закладу здійснювати освітню діяльність з підготовки магістрів зі 
спеціальності 8.02030303 Прикладна лінгвістика в галузі знань 0203 Гуманітарні 
науки. 

За результатами проведеної експертизи комісія встановила: 

1. Достовірність інформації, поданої навчальним закладом до 
Міністерства освіти і науки України 

Експертне оцінювання здійснювалось за такими напрямами: 
-достовірність інформації, поданої Міністерству освіти і науки України 
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навчальним закладом у матеріалах справи; 
- відповідність встановленим законодавством вимогам щодо кадрового, 

навчально-методичного, інформаційного та матеріально-технічного 
забезпечення спеціальності; 

- відповідність освітньої діяльності, що планується здійснювати, державним 
вимогам щодо підготовки магістрів зі спеціальності 8.02030303 Прикладна 
лінгвістика в галузі знань 0203 Гуманітарні науки. 

Під час проведення ліцензійної експертизи підготовки магістрів зі 
спеціальності 8.02030303 Прикладна лінгвістика в Одеському національному 
університеті імені І. І. Мечникова експертна комісія ознайомилася з оригіналами 
усіх засновницьких документів навчального закладу, ліцензіями, сертифікатами. 

Достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки України 
Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова разом із заявою про 
ліцензування, було перевірено на підставі оригіналів відповідних документів та 
наявності документів матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного 
та інформаційного забезпечення. 

Висновок 
Документи, подані Одеським національним університетом імені 

1.1. Мечникова до Міністерства освіти і науки України щодо правових основ 
діяльності, є достовірними за комплектністю та змістом і дають змогу провадити 
освітню діяльність з підготовки магістрів зі спеціальності 8.02030303 Прикладна 
лінгвістика. 

2. Загальна характеристика навчального закладу 

Одеський (Імператорський Новоросійський) 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 І.І. 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 О.О. 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 
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історик і археолога Ф.І. Успенський; академік, члена Президії HAH України, 
засновник Фізико-хімічного інституту HAH 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 1.1. Мечникова - єдиний серед 
університетів України, який здійснив своєрідний трудовий подвиг, безперервно 
працюючи під час Великої Вітчизняної війни, навіть перебуваючи в евакуації. 

Ботанічний сад університету було засновано у 1867 році. Це один з 
найстаріших ботанічних садів України, який внесено до природо-заповідного 
фонду. Він посідає одне з провідних місць серед установ, що забезпечують 
інтродукцію різноманітних рослин в умовах Причорноморського степу. 

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 
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, геолого-
географічний, 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 навчально-консультативний пункт; Коледж 
економіки та соціальної роботи; підготовче відділення для громадян України; 
підготовче відділення для іноземних громадян. 
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На факультетах, в інститутах та інших підрозділах навчається за денною та 
заочною формами майже 11 тисяч осіб, понад 500 аспірантів. Навчально-
виховний процес забезпечують до 1,5 тис. викладачів і наукових співробітників, 
які працюють на 87 кафедрах, 81 з яких є випусковою. Науково-педагогічний 
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 14-ти галузях, за 
30 напрямами та 39 спеціальностями, які охоплюють весь спектр класичної 
університетської освіти. 

Університет є потужним науковим центром України. У ньому представлено 
практично всі напрямки сучасної фундаментальної науки. В університеті 
функціонують: НДІ «Астрономічна обсерваторія», яка створена у 1871 році та є 
однією з провідних астрономічних установ України, де проводять фундаментальні 
та прикладні дослідження з фізики сонця, планет, астероїдів, комет і супутників; 
Науково-дослідний інститут фізики, створений у 1926 році; Науково-дослідний 
інститут горіння та нетрадиційних технологій, створений у 1999 році; 28 
проблемних науково-дослідних лабораторій, науково-дослідних лабораторій, 
наукових центрів в яких здійснюють наукові дослідження в галузях фізики, хімії, 
біології, екології, моніторингу довкілля, геології, технологій збереження тощо. 

В університеті працюють 1 академік і 1 член-кореспондент НАН 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 З 
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 країн світу. 

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. 
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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 І. 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 
Результати перевірки свідчать, що правові основи діяльності Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова ґрунтуються на документах, які 
наявні в повному обсязі та за змістом і формою відповідають чинному 
законодавству. 

Експертна комісія встановила, що загальна характеристика університету 
відповідає вимогам та державним нормам щодо підготовки магістрів зі 
спеціальності 8.02030303 Прикладна лінгвістика, вказує на доцільність отримання 
ліцензії на здійснення освітньої діяльності Одеським національним 
університетом імені І. І. Мечникова за заявленою спеціальністю. Надана 
Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова до Міністерства 
освіти і науки України загальна інформація про матеріально-технічне, кадрове, 
навчально-методичне та інформаційне забезпечення є достовірною і відповідає 
ліцензійним вимогам. 

3. Матеріально-технічна база забезпечення навчального процесу 
щодо надання освітніх послуг підготовки магістрів зі спеціальності 

8.02030303 Прикладна лінгвістика 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова для якісного 
забезпечення навчального процесу має належну навчальну матеріальну базу, 
зокрема навчальні корпуси загальною площею 153187 м2 (з них приміщень для 
занять студентів - 143187 м2, спортивні зали - 1000 м2); комп'ютерні класи (3071 
м2); приміщення для науково-педагогічних працівників (1274 м2); службові 
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приміщення (989 м2); студентські гуртожитки (33215,3 м2); бібліотека (6594 м2); 
їдальні, буфети (1825 м2); профілакторії, бази відпочинку (7199 м2); медичні 
пункти (298 м2); 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 м2. 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 м2 на 710 місць. Кожна 
дисципліна навчального плану спеціальності 8.02030303 Прикладна лінгвістика 
забезпечена підручниками й методичними посібниками на 100 %, перелік 
фахових періодичних видань складає 13 позицій. 

Експертна комісія на основі перевірки матеріально-технічного забезпечення 
навчального процесу встановила, що воно за всіма параметрами відповідає 
чинним нормативам; технічні засоби навчання та наявні навчальні площі 
дозволяють забезпечити проведення всіх видів занять зі спеціальності 8.02030303 
Прикладна лінгвістика на сучасному рівні. Бібліотека університету має достатній 
ресурс для забезпечення навчальних дисциплін основними навчальними книгами 
та фаховою літературою. Санітарно-технічний стан будівель, рівень виробничої та 
протипожежної безпеки відповідають чинним вимогам. 

Експертна перевірка кадрового забезпечення підготовки магістрів зі 
спеціальності 8.02030303 Прикладна лінгвістика показала, що пропонований склад 
викладачів є достатньо якісним та відповідним до підготовки фахівців заявленої 
спеціальності. Усі викладачі мають дипломи про вищу освіту і науково-педагогічну 
кваліфікацію відповідно до змісту дисциплін, які вони викладатимуть. 

Висновок 

4. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 
за спеціальністю 8.02030303 Прикладна лінгвістика 
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До навчального процесу буде залучено 9 кафедр, 13 викладачів, з яких -
4 докторів наук, професорів, 9 кандидатів наук, доцентів. 

Випусковою кафедрою 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 15 штатних одиниць (10 з них мають науковий ступінь доктора чи 
кандидата наук). На випусковій кафедрі працює 1 доктор наук, професор і 10 
кандидатів наук, доцентів. 

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 підготовлено 
кандидатські дисертації О. М. Назаренко, М. С. Перепелиці, Л. І. Стрій, 
Н. В. Вдовиченко. У 2013 році кафедра провела XII Міжнародну літню когнітивну 
школу, де взяли участь учені в понад 10 країн світу. 

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. 

Експертна комісія встановила, що в університеті наявні всі можливості 
кадрового забезпечення ліцензованого напряму за навчальним планом. Випускова 
кафедра має потужний професорсько-викладацький склад, усі показники 
кадрового забезпечення підготовки магістрів зі спеціальності 8.02030303 
Прикладна лінгвістика повністю відповідають нормативним вимогам щодо 
ліцензування спеціальності. 

Висновок 
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5. Навчально-методичне забезпечення підготовки магістрів 
зі спеціальності 8.02030303 Прикладна лінгвістика 

Комісія проаналізувала стан навчально-методичного забезпечення 
підготовки магістрів зі спеціальності 8.02030303 Прикладна лінгвістика та 
встановила, що цей процес буде здійснюватися, зокрема, на основі: 

- освітньо-кваліфікаційної характеристики; 
- освітньо-професійної програми; 
- засобів діагностики якості вищої освіти; 
- навчального плану; 
- навчальних програм дисциплін; 
- робочих навчальних програм дисциплін; 
- робочих програм практик. 
Професійна підготовка фахівців зі спеціальності 8.02030303 Прикладна 

лінгвістика здійснюватиметься за навчальним планом, розробленим згідно з 
відповідними документами Міністерства освіти і науки України, Концепцією 
діяльності Одеського національного університету імені 1.1. Мечникова. 

Особлива увага буде приділятися оволодінню фундаментальними знаннями 
в галузі прикладної лінгвістики, зокрема автоматичній обробці природної мови та 
технологіям мовленнєвого впливу; користуванню сучасними науковими методами 
і концепціями філологічних наук у різних сферах викладацької та науково-
дослідницької діяльності; володінню методикою викладання прикладної 
лінгвістики, іноземних мов та інформатики у вищих навчальних закладах; 
підготовці здійснення науково-дослідницької роботи в галузі філологічних наук. 

Дисципліни навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності 
8.02030303 Прикладна лінгвістика мають 100% навчально-методичне забезпечення. 
Зокрема, розроблено робочі навчальні програми, конспекти лекцій, завдання для 
самостійної роботи, індивідуальні науково-дослідні завдання, критерії 
оцінювання, методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи 
студентів тощо. 

Навчальний план, навчальні й робочі навчальні програми, освітньо-
професійна характеристика, освітньо-професійна програма, засоби діагностики 
якості вищої освіти та інші нормативні документи розроблені за фаховим 
спрямуванням, зорієнтовані на інтеграцію практичних напрямів прикладної та 
затверджені в установленому порядку. 

Курс лекцій забезпечуватиметься посібниками, монографіями та навчально-
методичними розробками провідних фахівців університету. 

Висновок 
Проаналізувавши навчально-методичне забезпечення дисциплін підготовки 

магістрів зі спеціальності 8.02030303 Прикладна лінгвістика експерти зазначають, 
що навчальний процес з підготовки магістрів буде здійснюватися відповідно до 
затверджених в установленому порядку освітньо-кваліфікаційної характеристики, 
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освітньо-професійної програми, засобів діагностики якості вищої освіти, 
навчального плану, інших вимог нормативних документів, що діють у галузі 
вищої освіти. 

6. Перспективи наукової та науково-видавничої діяльності 

Комісія встановила, що наукова діяльність викладачів випускової кафедри 
прикладної лінгвістики здійснюється відповідно до наукової теми 
«Комунікативно-прагматичні та лінгвокультурні аспекти дослідження мовних 
одиниць у різних типах дискурсу» (№ держреєстрації 0113Ш04892). 

Наукова діяльність на кафедрі вдосконалюється за рахунок постійної 
системної модернізації університетської комп'ютерної мережі відповідно до 
світових стандартів, використання нових інформаційно-комунікаційних 
технологій, розширення освітніх функцій аспірантури та докторантури, 
планування й формування контингенту аспірантів і докторантів, підвищення 
їхньої академічної мобільності. 

Кафедра передбачає подальший розвиток міжнародного науково-технічного 
співробітництва через двосторонні угоди з різними інституціями шляхом участі у 
програмах ЄС, Фонду Фулбрайта, Корпусу миру СІЛА в Україні та інших, 
зокрема з метою залучення зарубіжних інвестицій. 

На кафедрі постійна увага приділяється залученню студентів до наукової 
діяльності. Під керівництвом членів кафедри студенти напряму підготовки 
8.02030303 Прикладна лінгвістика активно друкують наукові статті в періодичних 
виданнях та беруть активну участь у наукових конференціях різних рівнів та у 
Всеукраїнській олімпіаді з прикладної лінгвістики, де в 2014 році отримано II 
місце. 

Експертна комісія підтверджує високий науковий потенціал кадрового 
складу випускової кафедри прикладної лінгвістики та університету загалом, 
наявність сприятливих умов щодо залучення майбутніх магістрів зі спеціальності 
8.02030303 Прикладна лінгвістика до науково-дослідницької діяльності та 
друкування їх результатів у наукових виданнях. Комісія також підкреслює 
наявність умов для подальшого навчання майбутніх магістрів, підвищення їхньої 
кваліфікації через аспірантуру. 

1. Проводити державний іспит для магістрів спеціальності 8.02030303 
Прикладна лінгвістика як державну підсумкову атестацію комплексного 
характеру з диференціацією питань і завдань у білеті: питання із 
загальнотеоретичного курсі та окремих дисциплін вільного вибору студентів. 

Висновок 
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2. Підвищити академічну мобільність студентів і викладачів спеціальності 
8.02030303 Прикладна лінгвістика через активізацію співпраці з Київським 
національним лінгвістичним університетом, Київським національним 
університетом їм. Тараса Шевченка, Національним університетом «Львівська 
політехніка» та зарубіжними вишами у вигляді проходження практики та 
стажування. 

3. Розширити бібліотечний фонд за рахунок новітніх наукових і навчальних видань 
та спектр програмного забезпечення, орієнтованого на спеціалізовану підготовку 
студентів-магістрів спеціальності 8.02030303 Прикладна лінгвістика. 

На підставі вивчення матеріалів ліцензійної справи і перевірки на місці 
стану справ експертна комісія встановила, що кадрове, матеріально-технічне, 
навчально-методичне, інформаційне забезпечення освітнього процесу, обсяг 
фондів бібліотеки, житлово-побутові умови, відповідність приміщень 
університету та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам 
правил пожежної безпеки Одеського національного університету імені 
1.1. Мечникова загалом відповідають чинним ліцензійним вимогам МОН України 
щодо підготовки магістрів зі спеціальності 8.02030303 Прикладна лінгвістика. 

З огляду на викладене експерти роблять висновок про спроможність 
Одеського національного університету надавати освітні послуги з підготовки 
магістрів зі спеціальності 8.02030303 Прикладна лінгвістика з ліцензованим 
обсягом освітньої послуги ЗО (тридцять) осіб денної форми навчання. 

Голова експертної комісії 
завідувач кафедри німецької 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК 

філології та перекладу і прикладної лінгвістики 
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17.06.2015 року 

Л. А. Долгополова 

І. М. Коваль 

10 



Таблиця 17. Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення 
навчального закладу критеріїв та вимог до ліцензування підготовки фахівців 

за спеціальністю № 8.030505 "Прикладна лінгвістика" 
Назва показника (нормативу) Значення 

показника 
(нормативу) 

Фактичне 
значення 
показника 

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного 

1 2 3 4 
1. Загальні вимоги 

1.1. Концепція діяльності за 
заявленим напрямом 
(спеціальністю), погоджена з 
Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласною, 
Київською, Севастопольською 
міськими державними 
адміністраціями 

+ + -

1.2. Заявлений ліцензований обсяг 
(денна форма навчання/заочна 
форма навчання) 

ЗО 

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності 
2.1. Частка науково-педагогічних 
працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, 
які забезпечують викладання 
лекційних годин соціально-
гуманітарного циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності 
(% від кількості годин) 

95 100 +5 

у тому числі які працюють у 
даному навчальному закладі за 
основним місцем роботи 50 100 +50 
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) 

95 100 +5 
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у тому числі які працюють у 
даному навчальному закладі за 
основним місцем роботи 50 100 +50 
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) 

40 66 
(4 д.н., проф) 

+26 

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) 

95 100 +5 

у тому числі які працюють у 
даному навчальному закладі за 
основним місцем роботи 50 100 +50 
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 

40 66 
(4 д.н., проф.) 

+26 

Голова експертної комісії 
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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 
даному 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 
науково-педагогічної 
спеціальності: 

+ + + 

доктор наук або професор + + + 
3. Матеріально-технічна база 

3.1. Забезпеченість лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхідними для 
виконання навчальних програм (у 
% від потреби) 

100 100 -

3.2. Забезпеченість студентів 
гуртожитком (у % від потреби) 70 100 +30 
3.3. Кількість робочих 
комп'ютерних місць на 100 
студентів (крім спеціальностей, 
які належать до галузей знань 
0102 "Фізичне виховання, спорт і 
здоров'я людини" і 0202 
"Мистецтво", крім спеціальності 
"Дизайн") 

12 15 +3 

3.4. Наявність пунктів харчування + + 
3.5. Наявність спортивного залу + + 
3.7. Наявність стадіону або 
спортивного майданчика 

+ + 
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4.Навчально-методичне забезпечення 
4.1 Наявність освітньо-
кваліфікаційної характеристики + + 
фахівця (у тому числі варіативної 
компоненти) 
4.2. Наявність освітньо-
професійної програми підготовки + + 
фахівця (у тому числі варіативної 
компоненти) 
4.3. Наявність навчального плану, 
затвердженого в установленому + + 
порядку 
4.4. Наявність навчально-
методичного забезпечення для 100 100 0 
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 100 100 0 
лабораторних робіт (% від 
потреби) 
4.4.3. Методичних вказівок і 
тематик контрольних, курсових 
робіт (проектів) 

100 100 
0 

4.5. Наявність пакетів 
контрольних завдань для 100 100 0 
перевірки знань з дисциплін 
соціально-гуманітарної, 
фундаментальної та фахової 
підготовки (% від потреби) 
4.6. Забезпеченість програмами 
всіх видів практик (% від потреби) 100 100 0 
4.7. Наявність методичних 
указівок щодо виконання + + 0 
дипломних робіт (проектів), 
державних екзаменів 
4.8. Дидактичне забезпечення 
самостійної роботи студентів (у 100 100 0 
тому числі з використанням 
інформаційних технологій) (% від 
потреби) 
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І 

4.9. Наявність критеріїв 
оцінювання знань і вмінь + + 0 
студентів 

5. Інформаційне забезпечення 
5.1. Забезпеченість студентів 
підручниками, навчальними 
посібниками, наявними у власній 100 100 0 
бібліотеці (% від потреби) 
5.2. Співвідношення посадкових 
місць у власних читальних залах 5 8 +3 
до загальної чисельності студентів 
(% від потреби) 
5.3. Забезпеченість читальних 
залів фаховими періодичними 8 13 +5 
виданнями 
5.4. Можливість доступу 
викладачів і студентів до 
Інтернету як джерела інформації: 
наявність обладнаних лабораторій + + _ 

наявність каналів доступу + + + 

Голова експертної комісії 
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