
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Харківський національний університет міського 
господарства імені О.М. Бекетова

Освітня програма 27320 Германські мови та літератури (переклад 
включно), перша - англійська

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 035 Філологія

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 316

Повна назва ЗВО Харківський національний університет міського господарства імені О.М. 
Бекетова

Ідентифікаційний код ЗВО 02071151

ПІБ керівника ЗВО Бабаєв Володимир Миколайович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.kname.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/316

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 27320

Назва ОП Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 035 Філологія

Спеціалізація (за наявності) 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша - 
англійська

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта
 

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

кафедра іноземних мов

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

кафедра мовної підготовки, педагогіки та психології; кафедра історії і 
культурології; кафедра комп’ютерних наук і інформаційних технологій; 
кафедра правового забезпечення господарської діяльності; кафедра 
філософії і політології.

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 160928

ПІБ гаранта ОП Ільєнко Олена Львівна

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

Olena.Ilenko@kname.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-109-46-53

Додатковий телефон гаранта ОП +38(057)-707-31-24
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
В умовах Євроінтеграції України та розвитку міжнародних контактів у різних сферах надають особливого значення 
підготовці фахівців, які вільно володіють іноземними мовами, здатні творчо мислити, швидко орієнтуватися в 
сучасному інформаційному просторі, вживати навички міжкультурної комунікації, приймати нестандартні рішення, 
вчитися і розвиватися протягом усього життя.  Мови ЄС є невід’ємною частиною Європейського та світового 
простору, і володіння ними сприяє досягненню міжнародного порозуміння в усіх сферах економічної та соціальної 
діяльності.
Саме це забезпечувало актуальність та привабливість відкриття освітньої програми «Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - англійська» за спеціальністю 035 Філологія для здійснення теоретичної та практичної 
підготовки бакалаврів філології за спеціалізацію 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша 
– англійська фахівців з англійської мови та літератури, перекладачів, вчителів для здійснення професійної 
діяльності, пов’язаної із аналізом, творенням, викладанням, перекладом і оцінюванням письмових та усних 
дискурсів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації державною та іноземною мовами в різних 
сферах в умовах взаємодії мов і культур. У Харківському регіоні набувала необхідності підготовки кваліфікованих 
фахівців, зокрема, перекладачів, для налагодження співпраці з міжнародними організаціями та фондами, у зв’язку 
із активним розвитком та реформуванням міського господарства в регіоні, тому створення такої програми було 
важливим. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова є єдиним в регіоні 
університетом, що готує фахівців різних спеціальностей для міського господарства протягом майже 100 років і має 
значний досвід. Зважаючи на досвід НПП університету та затребуваність фахівців у сфері філології, тобто 
актуальності освітньої пропозиції, університетом було прийняте рішення про організацію підготовки перекладачів, 
зокрема, для вказаної галузі та впровадження ОП  «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - 
англійська».
Історія розвитку ОП бере початок у 2018 році, коли в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова була вперше розроблена ОП та 
розпочато підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, на базі кафедри іноземних мов. До 
розробки ОП були залучені доктори та кандидати наук. На етапі розробки ОП проводилась постійна співпраця із 
роботодавцями та іншими стейкхолдерами. 
З моменту отримання ліцензії програму було переглянуто двічі: у 2019 році відповідно до Стандарту вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 035 Філологія у галузі знань 03 Гуманітарні науки, затвердженого 
та введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України 20.06.2019 р. № 869; та у 2021 році, з урахуванням 
особливостей розвитку міського господарства, в ОП 2021 було внесено ряд змін, які забезпечать 
конкурентоспроможність випускників на ринку праці.
У редакції ОП 2021 року створено зміни відповідно до актуалізованих рекомендацій роботодавців та інших 
стейкхолдерів. Програма є студентоцентрованою, відповідає принципам академічної свободи; поєднує 
фундаментальні знання науковців із досвідом професіоналів-практиків та досвідом зарубіжних експертів галузі; 
використовує найкращі практики вітчизняних і зарубіжних ЗВО; інтегрована у спільні міжнародні науково-освітні 
проекти та в суспільне життя міста Харкова.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2021 - 2022 50 50 0

2 курс 2020 - 2021 31 31 0

3 курс 2019 - 2020 26 26 0

4 курс 2018 - 2019 30 30 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 27320 Германські мови та літератури (переклад включно), 
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перша - англійська

другий (магістерський) рівень програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 129449 29358

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

129449 29358

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 10087 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 035_ОП_ОК_бакалавр_2018.pdf 0q/8WBn/lVQhvwjt8nSmDjxP5x/qvHpruoOzsE1uFhM=

Освітня програма 035_ОП_ОК_бакалавр_2021.pdf EfK1Dv5RsIrKzTyRZRg4Vlc0RvqKi/ygjem7OaXUGMM=

Освітня програма 035_ОП_ОК_бакалавр_2019.pdf g/DIvntoJQr9IqSvlcYGs6BlvGTfQupLfHKkVW9zbPE=

Навчальний план за ОП Навчальний план 2018 рік.pdf cVGvnAvt3sRk8HA9Iz3hE7FRHEBXwqAoEUsxe0xwDts
=

Навчальний план за ОП Навчальний план 2019 рік.pdf MJ7/BRzD/J4URfAQ8a2l28KXcM+jhE49YyNLVaZUkdo
=

Навчальний план за ОП Навчальний план 2021 рік.pdf gIuGYGwBnbandI7J3NvnsDYNIoxe96JcBEcPTh0gvF0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

2019 Рецензія.pdf eaDu4SHlRXTruUNcy0vDkDyTbfoz+x6EgF/DqwJv954=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 2018.pdf OzbYXK0Fd1GyBAxoI5DZgfewV5mO23ndRv0p0/6bXb
M=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 2019.pdf hp8kc9aBdR1Nad+5gxK6nlNFhRe8N1ArcKx0Ln3yaJQ=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

2021 Рецензія.pdf ar0JPFIv2MKOrul8t7oWoileWn3HN8U4vXSNy+1EULc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 2021.pdf prOsMa6XzzrQuHCtqH7Frj+ZX0cqoKekjUFRVszt9Mg=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілями ОП є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, здатних вирішувати складні 
професійні завдання та практичні проблеми в галузі філології у процесі професійної діяльності, який передбачає 
застосування теорій та методів філологічної і педагогічної науки.
Особливістю ОП є поєднання загальної теоретичної та практичної навчальної підготовки філологів з формуванням 
стійких навичок усного та письмового галузевого перекладу, зокрема у галузі міського господарства. ОП включає 
поглиблене вивчення двох іноземних мов, зарубіжної літератури, теорії та практики перекладу, педагогіки та 
методики викладання іноземної мови. Згідно ОП передбачена навчальна практика і практика перекладу писемного 
та усного мовлення, які проводяться на базі департаментів міської адміністрації та муніципальних підприємств м. 
Харкова. Під час практики  здобувачі набувають знання щодо особливостей діяльності органів або підприємств 
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міського господарства, а також здатність здійснювати письмовий переклад та усний (послідовний та синхронний) 
перекладацький супровід. Педагогічна практика організується на базі закладів середньої та середньої спеціальної 
освіти та формує здатність володіти методиками та практичними навичками викладання іноземних мов. 
Після завершення програми випускник має можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні 
вищої освіти, або працювати згідно з отриманою кваліфікацією. 

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Місія, бачення та стратегічні цілі університету визначені у документі: «Стратегічний план Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 2021-2025» (http://surl.li/afdzq). Цілі ОП 
«Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» відповідають місії університету через 
підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних забезпечувати територіальний розвиток на національному, 
регіональному та місцевому рівнях. Освітня програма сприяє досягненню стратегічних цілей університету, зокрема 
щодо освітньої діяльності: вдосконалення змісту освіти та актуальності освітніх пропозицій, підвищення якості 
освіти та освітньої діяльності, особистого розвитку здобувачів освіти; підготовки висококваліфікованих фахівців   
для регіонального розвитку та міського господарства.

 

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

До обговорення змісту ОП у редакції 2021 року були залучені здобувачі вищої освіти(протокол №1 від 14.09.2020 р., 
протокол №2 від 15.02. 2021 р. розширених засідань кафедри). Також проводились опитування 
(1 курс https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-1_kurs.pdf  
2 курс https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-2_kurs.pdf 
3 курс https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-3_kurs.pdf  ). 
Під час обговорення цілей та програмних результатів навчання здобувачі висловили свої пропозиції, які були 
враховані при перегляді ОП. А саме: залучення перекладачів практиків до викладання.

- роботодавці

У  процесі роботи над ОП проводились зустрічі з роботодавцями. Активну участь у обговоренні змісту освіти за ОП 
брали представники Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської Ради, Департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської Ради, представники КП «Харківводоканал», Житлово-комунального 
коледжу. Роботодавці вносили свої пропозиції на розширених засіданнях кафедри (протокол №1 від 14.09.2020 р. 
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/Protokoly/praktika_protokol_1_14.09.20.pdf, протокол №2 від 
15.02. 2021 р https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/Protokoly/praktika_protokol_2_15.02.21.pdf ), 
надавали відгуки на результат проходження здобувачами освіти практик 
 https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/Vidguk/Vidguk_Miska_rada_molod_sport.pdf , 
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/Vidguk/Vidguk_Kharkivvodokanal.pdf ). 
Представники роботодавців запропонували включити до програми практики знайомство із структурою 
департаментів та організацій, їхньою діяльністю, сферами відповідальності, документацією, а також сприяти участі 
студентів у заходах, що проводять департаменти міської Ради. Циклова комісія Житлово-комунального коледжу 
рекомендувала проводити методичні засідання за результатами практики та індивідуальної атестації педагогічного 
та методичного рівня кожного практиканта (протокол №1 від 14.09.2020 р , протокол №2 від 15.02. 2021 р). 

- академічна спільнота

Пропозиції академічної спільноти були враховані через участь викладачів кафедри у наукових та науково-
методичних конференціях, семінарах, тренінгах, воркшопах, на яких, зокрема, розглядались питання розвитку ОП і 
її компонентів, впровадження сучасних освітніх практик, можливостей застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій для викладання та покращення якості навчання, у тому числі в умовах дистанційного навчання, 
спричиненого пандемією COVID-19. Наприклад у січні-лютому 2021 року 10 викладачів кафедри іноземних мов 
брали участь у серії вебінарів «Новітні методики та засоби викладання англійської мови у дистанційному режимі», 
який було проведено викладачем Регіонального Офісу з питань викладання англійської мови посольства США в 
Україні паном Шоном Майклом Хиксом. За результатами вебінару учасники підготували свої проекти з викладання 
певних аспектів англійської мови онлайн, презентували їх на відкритих заняттях і використовують під час 
викладанняв умовах дистанційного навчання.

- інші стейкхолдери

У результаті співпраці з іншими стейхолдерами, а саме викладачами університетів-партнерів, які проходили 
стажування на кафедрі іноземних мов у рамках договорів про партнерство та співпрацю 
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/Dogovir/Dogovir_Miska_rada_mizhnarod.pdf 
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/Dogovir/Dogovir_Miska_rada.pdf 
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/Dogovir/Dogovir_Kharkivvodokanal.pdf 
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/Dogovir/Dogovir_SASU_KOMMENT_CA_VIN.pdf 
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/Dogovir/Dogovir_school162.pdf ), брали участь у засіданнях 
кафедри та обговоренні відкритих занять. 
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Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Цілі та програмні результати навчання відповідають тенденціям розвитку спеціальності й визначені відповідно  
Стандарту вищої освіти України спеціальності 035 «Філологія». Програмні результати ОП спрямовані на підготовку 
фахівців, здатних ідентифікувати, вивчати та розв’язувати складні задачі в галузі філології (лінгвістики, 
літературознавства, перекладу і викладання) у процесі професійної діяльності. Це передбачає успішну комунікацію 
англійською і другою мовами, застосування теорій та методів філологічної науки.
Зростання популярності спеціальності збільшує попит на спеціалістів у галузі філології та перекладу, зокрема 
англійської мови в умовах розвитку економіки України та міжнародної співпраці з країнами ЄС і дальнього 
зарубіжжя. Тому в ОП було включене ПРН 20. Володіти мовою фаху для вільного письмового й усного перекладу у 
сфері муніципальної економіки, здійснення професійної комунікації і міжособистісного спілкування та якісного 
професійного використання. 
ОП враховує зміни у загальних тенденціях спеціальності та відповідність вимогам сучасного ринку праці. 
Результатом є щорічний перегляд її змісту, урахування результатів вступної кампанії, потреб стейкхолдерів, досвіду 
академічної спільноти інших ЗВО України та зарубіжжя.

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

Цілі та програмні результати навчання було сформульовано з урахуванням потреб у кваліфікованих кадрах 
перекладачів та викладачів англійської мови в Україні, зокрема у Харківському регіоні. 
Регіональний контекст відіграє ключову роль у функціонуванні ОП тому, що вимагає забезпечення іншомовного 
супроводу, враховуючи актуальні тенденції розвитку міського господарства та зростання чисельності міжнародних 
програм; розвиток туризму; привабливості Харківської області як економічно розвинутого регіону для іноземних 
інвесторів. Ще однією регіональною особливістю є концентрація в м. Харкові офісів іноземних компаній, зокрема 
аутсорсингових IT-компаній, які потребують залучення фахівців з англійської мови, велика кількість 
перекладацьких бюро, освітніх закладів різного рівня, у тому числі приватних центрів іноземних мов. Актуальною 
також є підготовка перекладачів у зв’язку з адміністративною реформою та створенням ОТГ, які потребують 
фахівців для налагодження міжнародної співпраці. Галузевий контекст відбивається в ОП у тому, що особливості та 
вимоги різних галузей економіки України, знаходять підтвердження у питаннях змісту, формах та методах 
теоретичної та практичної підготовки, зокрема перекладачів у різних галузях економіки, у базах надання освітніх 
послуг, максимального наближення практичної підготовки до реальних умов праці. Галузевий контекст знаходить 
своє відображення, зокрема, в OК 9 Теорія і практика перекладу, де вивчається переклад науково-технічної 
літератури галузі міського господарства, розвитку міської інфраструктури

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

Під час формулювання цілей та програмних результатів освітньої програми було враховано досвід кращих ОП, 
зокрема таких університетів як Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський 
національний університет імені В.Н. Каразіна, Львівський національний університет імені Івана Франка. Робочою 
групою було враховано кращі практики поєднання класичної підготовки філологів перекладачів та викладачів із 
впровадження студентоцентрованого підходу при розробці ОП. Укладачі отримали підтвердження важливості 
постійного оновлення змісту ОП та врахування актуальних тенденцій розвитку інформаційно-комунікативних 
технологій та їх впровадження в освітній процес. В результаті участі викладачів кафедри іноземних мов Моштаг Є.С. 
та Осінської М.С. в науково-практичній конференції «Scientific Research Priorities – 2018: theoretical and practical 
value» у Вищій школі бізнесу – університету Нешнл Луїс у місті Новий Сонч, Польща було впроваджено 
використання сучасних методів та технологій викладання англійської та другої іноземної мови, а за результатами 
стажування цих викладачів на кафедрі перекладознавства імені Миколи Лукаша факультету іноземних мов, ХНУ ім. 
В.Н. Каразіна були рекомендовані до використання сучасні підручники, оновлені ЗМ таких дисциплін як Теорія та 
практика перекладу, Лексикологія англійської мови та Стилістика англійської мови.

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

В ОП у повному обсязі представлено компетентності та програмні результати, передбачені Стандартом, які 
реалізовані у відповідних освітніх компонентах.  У редакції 2021 року розширено зміст ОП компетентностями (ФК 
13. Здатність до перекладацьких трансформацій, уміння їх застосовувати у перекладі текстів галузі муніципальної 
економіки, здатність здійснювати послідовний та синхронний перекладацький супровід, ФК 14. Здатність вільно 
володіти лінгво-дидактичними уміннями, методичними прийомами та організаційними технологіями, необхідними 
для ефективної роботи в закладах загальної середньої освіти) та результатами навчання (ПРН 20. Володіти мовою 
фаху для вільного письмового й усного перекладу у сфері муніципальної економіки, здійснення професійної 
комунікації і міжособистісного спілкування та якісного професійного використання, ПРН 21. Застосовувати теорії і 
практичні навички моделювання освітнього процесу, володіти педагогічними основами та методиками викладання 
іноземних мов у закладах загальної середньої освіти), що посилює особливість освітньої програми.
Забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми наведено в ОП та 
таблиці 3 Додатку.
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Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 
035 Філологія затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 р. № 869.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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

180

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

60

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

Зміст ОП Германські мови та літератури (переклад включно), перша –  англійська повністю відповідає предметній 
області спеціальності. Підготовка здобувачів здійснюється шляхом теоретичної і практичної підготовки у сфері 
філології для діяльності, пов’язаної з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних 
текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними мовами у міжкультурному контексті; 
проходженням навчальної практики, практики перекладу усного та писемного мовлення, педагогічної та 
переддипломної практики; складанням атестаційного екзамену; виконанням кваліфікаційної роботи. Для здобуття 
бакалаврами теоретичних знань та практичних умінь та навичок, достатніх для успішного виконання професійних 
обов’язків було введено такі ОК: 
1. «Вступ до мовознавства», «Фонетика англійської мови», «Лексикологія англійської мови», «Теоретична 
граматика англійської мови», «Стилістика англійської мови», «Історія української і зарубіжної літератури», 
«Практичний курс англійської мови», «Практичний курс (друга іноземна мова)», які спрямовані на формування 
теоретичних знань та навичок розв’язання практичних проблем у галузі філології, вміння гнучко й ефективно 
використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 
регістрах спілкування для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя. 
2. «Теорія і практика перекладу (англійська мова)», яка спрямована на формування навичок здійснення  вільного 
письмового й усного перекладу у різних сферах, зокрема, у сфері міського господарства, здійснення професійної 
комунікації і міжособистісного спілкування та якісного професійного використання.
3. «Історія української і зарубіжної літератури», що  спрямована на вивчення жанрових різновидів літературних 
текстів, здійснення літературознавчого аналізу.
4. «Практикум з інформаційних та комунікаційних технологій» спрямований на  оволодіння інформаційними та 
комунікаційними технологіями та використання спеціалізованого програмного обладнання.

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

В університеті вільний вибір студентом навчальних дисциплін освітньої програми становить не менше 25% від 
загального обсягу програми підготовки.
Для першого (бакалаврського) рівня вільний вибір студента формується з таких складових:
1) переліку дисциплін, які забезпечують загальні компетентності;
2) переліку/блоку дисциплін, які забезпечують фахові компетентності (неформальну спеціалізацію);
3) переліку сертифікатних програм, які формують загальні або професійні компетентності
Формування індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується також завдяки:   
- участі у програмах академічної мобільності;   
- диференціації завдань до практичних робіт, самостійної роботи студентів, індивідуальних завдань.

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

Вибір навчальних дисциплін здійснюється шляхом відкритого голосування на Web-порталі Університету в 
особистому кабінеті здобувача. Вибір регламентується щорічними наказами, Порядком вільного вибору навчальних 
дисциплін. На головному сайті університету розташовується  оголошення про вільний вибір студентів  (як правило 
вересень, лютий) https://cutt.ly/tEx3oPa, яке включає термін проведення вільного вибору, перелік груп, які беруть 
участь у виборі, контактні телефони та активні посилання. За цими посиланнями здобувач має можливість 
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ознайомитись з презентаціями дисциплін.   Блоковий вибір організовано шляхом подання відповідних заяв до 
профільного інституту/деканату. Після обробки результатів голосування формуються віртуальні групи, корегується 
розклад та навчальне навантаження викладачів. Ознайомлення студентів з переліком дисциплін здійснюється:  
- через систему дистанційного навчання Moodle, шляхом розміщення презентацій курсів, дистанційних 
консультацій викладачів; 
-на офіційному сайті кафедри (робоча програма навчальної дисципліни з інформацією щодо змісту, порядку 
оцінювання, технології викладання та очікуваних результатів навчання);
-шляхом проведення презентацій індивідуальних траєкторій навчання на випускових кафедрах, зокрема організацій 
зустрічей (он-лайн зустрічей) з викладачами дисциплін.

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

Практична підготовка здобувачів ОП забезпечується практичними заняттями, навчальною практикою, практикою 
перекладу писемного та усного мовлення, педагогічної практикою, переддипломною практикою, які спрямовані на 
формування таких фахових компетентностей як ФК1, ФК3, ФК6, ФК7, ФК9, ФК11, ФК12, ФК14, а також екскурсійними 
візитами на профільні підприємства. Зміст практичної підготовки регламентується програмами практик. Програма 
розробляється кафедрою згідно з навчальним планом з урахуванням потреб у професійній діяльності з боку 
роботодавців, що надають рецензії https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/retsenzii/3.pdf 
Практична підготовка на підприємствах міського господарства чи в закладах середньої освіти надає можливість 
ознайомитися з останніми тенденціями розвитку перекладацької діяльності та особливостями роботи в 
муніципальних установах, новітніми методиками та засобами викладання іноземних мов, перейняти досвід 
провідних експертів-практиків у сфері викладання та перекладу.
Загальні положення організації практичної підготовки студентів на рівні Університету регламентуються: 
Положенням про організацію освітнього процесу в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Положенням про організацію та 
проведення практичної підготовки студентів (https://www.kname.edu.ua/index.php/головна/нормативна-база). 
Терміни проведення практичної підготовки визначаються графіком навчального процесу. 

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

Зміст ОП передбачає набуття соціальних навичок, які відповідають заявленим цілям програми.
ОП містить низку ОК ( ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 11, ОК 14, ОК 16, ОК 19), що сприяють набуттю 
соціальних навичок, а саме: здатність бути критичним і самокритичним, здатність учитися й оволодівати сучасними 
знаннями, здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, уміння виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, здатність працювати в команді та автономно. 
Важливість названих соціальних та універсальних навичок зумовлена сутністю професійної діяльності перекладача 
та вчителя, необхідністю  знаходження творчих підходів та рішень. 
Окремі soft skills формуються завдяки використанню таких форм навчання як парна, групова, та індивідуальна 
робота, які передбачають активну взаємодію між здобувачами, вимагають самоорганізації, а також завдяки 
використанню комунікативних та інтерактивних методів навчання.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній

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

Згідно Положення про організацію освітнього процесу в ХНУМГ ім. О.М.Бекетова (https://cutt.ly/eEx8G9z ), 
навчальний час здобувача визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для засвоєння відповідної 
програми підготовки на даному рівні вищої освіти. Загальне навчальне навантаження здобувача включає час на 
лекційні, практичні заняття, консультації, практики, самостійну роботу, виконання індивідуальних завдань, 
контрольних заходів. У структурі аудиторного навантаження понад однієї третини часу відведено на аудиторні 
заняття.
Обсяг самостійної роботи в межах 40-70% від загального обсягу часу, відведених для засвоєння відповідної 
програми підготовки на даному рівні вищої освіти. Для співвіднесення обсягу освітніх компонентів ОП із 
фактичним навантаженням здобувачів викладачами кафедри та завідувачем здійснюються аналіз навантаження, 
шляхом зворотнього зв'язку «здобувач - викладач - завідувач» та обговорення його результатів, наприкінці кожного 
семестру на засіданнях кафедри 
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/Protokoly/ves_ses_protokol_14_06.07.21.pdf).

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

За ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша –  англійська» підготовка здобувачів вищої 
освіти за дуальною формою освіти не передбачена та не здійснюється.
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3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

https://abit.kname.edu.ua/index.php/uk/ 

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

Прийом вступників на навчання за ОП для здобуття вищої освіти відбувається на конкурсній основі. Конкурсний 
відбір проводиться на основі конкурсного балу, який розраховується відповідно до Правил прийому 
https://abit.kname.edu.ua/index.php/uk/2-uncategorised/198-pravila-prijomu-na-navchannya-do-kharkivskogo-
natsionalnogo-universitetu-miskogo-gospodarstva-imeni-o-m-beketova-u-2021-rotsi
 Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для 
здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифікатів ЗНО з трьох конкурсних предметів. Перелік 
конкурсних предметів, визначено в Додатку 4  Правил прийому 
(https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2021/dodatok_4_2021_5.pdf). За час реалізації ОП перелік конкурсних 
предметів корегувався згідно умов вступу відповідного року.

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

Порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється Положенням про організацію 
освітнього процесу та Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-
педагогічних та наукових працівників. Всі нормативні документи знаходяться на офіційному сайті во вкладці 
"Нормативна база" (https://cutt.ly/eEx8G9z)
Здобувачеві вищої освіти, який бере участь у програмі академічної мобільності, відповідний деканат готує 
академічну довідку, яка містить інформацію про виконане ним навчальне навантаження з переліком вивчених 
навчальних дисциплін, обсягу дисципліни у кредитах. Здобувачі вищої освіти, що беруть участь у програмах 
академічної мобільності, визначають перелік модулів, які вони бажають вивчати в ЗВО та погоджують їх і програму 
академічної мобільності з гарантом освітньої програми, завідувачем
кафедри та деканом (директором ННІ). Перезарахування курсів відбувається за умови подання у встановлений 
строк відповідних документів, у тому числі академічної довідки (Transcript of Records) з повною інформацію про 
назву курсу, кількість кредитів, отриману оцінку тощо, яка видана іноземним ЗВО.

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

На ОП був випадок визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема:
 визнання результатів навчання Бандури О, М., отриманих у Харківському національному університеті імені В.Н. 
Каразіна при зарахуванні на 3 курс (5 семестр) на підставі заяви здобувача, академічної довідки № 754/21 за 
наказом №943-03 від 15.09.2021 р.

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

Усі документи, що регламентують визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті є у вільному 
доступі для всіх учасників освітнього процесу і розміщуються на сайті університету у рубриці «Нормативна база 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова». На даний час діє Порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та 
інформальній освіті (https://cutt.ly/OEoJRND).

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

Звернень здобувачів щодо визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, за час існування ОП не 
виникало.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Викладання та навчання за кожним ОК включає форми (лекційні та практичні заняття, самостійне навчання, 
індивідуальні завдання, контрольні заходи, практику) та методи навчання – словесні, наочні, практичні (бесіда, 
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інструктаж, пояснення, обговорення, дискусія, круглий стіл, диспут, ілюстрація, презентація, симуляція, ділова гра, 
метод кейсів, метод проектів та ін.). Під час проведення занять викладачі віддають перевагу інтерактивним методам 
навчання, активно використовують мультимедійні засоби навчання. Навчальний матеріал подається за допомогою 
сучасних інформаційних засобів навчання – Портал дистанційного навчання Університету https://dl.kname.edu.ua/. 
Репозиторій Університету https://eprints.kname.edu.ua/, а також шляхом створення відповідних команд у 
середовищі Microsoft Teams.
У таблиці 3 Додатку наведено матрицю відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, 
методів навчання та оцінювання. 

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

Навчання і викладання за ОП здійснюється із урахуванням студентоцентрованого підходу. Інтереси здобувачів 
враховуються при організації освітнього процесу та реалізації ОП. Взаємовідносини між викладачами і здобувачами 
вибудовуються на основі взаємоповаги, діалогу і співпраці. Викладачі обирають форми і методи навчання відповідно 
до змісту освітніх компонент, орієнтуючись на сучасні інноваційні методики та кращі практики викладання. 
Реалізації студентоцентрованого підходу також сприяє те, що критерії та методи оцінювання оприлюднюються 
заздалегідь для всіх видів робіт здобувача вищої освіти та контрольних заходів.
Передбачена процедура подання апеляцій здобувачами вищої освіти (Положення «Про організацію освітнього 
процесу» (https://cutt.ly/eEx8G9z).
Опитування, які були проведені серед здобувачів за результатами попереднього року навчання, показали, що 
загалом здобувачі задоволені методами навчання і викладання. 
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-1_kurs.pdf 
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-2_kurs.pdf 
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-3_kurs.pdf).
За результатами опитувань здобувачів ОП щодо якості викладання дисциплін, негативних оцінок не було.

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

Принципи академічної свободи здобувачів – свободи отримання знання, забезпечуються можливістю:
- здобувати знання відповідно до своїх потреб та інтелектуальних запитів;
- формувати індивідуальну траєкторію навчання, у т.ч. через програми академічної мобільності;
- обирати теми курсових та кваліфікаційних робіт;
- вільно висловлювати власну думку щодо змісту освіти і організації освітнього процесу;
- використовувати процедури зворотного зв’язку щодо змісту освіти і організації навчального процесу.
Принципи академічної свободи науково-педагогічних працівників забезпечуються:
- самостійністю і незалежностю учасників освітнього процесу під час провадження науково-педагогічної та наукової 
діяльності;
- поширенням знань та інформації;
- проведенням наукових досліджень і використання їх результатів, вільного вибору методів навчання і викладання;
- участю у програмах академічної мобільності спрямованих на підвищення професійної кваліфікації.
 Для обміну досвідом викладачів проводяться методичні семінари кафедри, що формалізують, вдосконалюють та 
забезпечують впровадження у освітній процес ініціативи НПП 
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/Plany/Metod.seminary2020-2021.pdf 

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

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання надається 
здобувачеві вищої освіти:   
– у профілі освітньої програми що є частиною Інформаційного пакету Університету 
http://surl.li/affbg;
– в робочих програмах навчальних дисциплін;
– викладачем на першому занятті з дисципліни; 
– на офіційному сайті кафедри та у відповідному курсі на платформі Moodle Університету;
– у методичних рекомендаціях до індивідуальних завдань та самостійної роботи;
– у матеріалах для підготовки до поточного та підсумкового контролю.
Підсумкові форми контролю знаходять своє відображення в графіку організації освітнього процесу, розкладі 
атестаційних тижнів. Дана інформація своєчасно доводиться до учасників освітнього процесу в друкованому та 
електронному вигляді. Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв 
оцінювання є складовою навчально-методичного забезпечення дисципліни.

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

Базові знання та навички для проведення досліджень забезпечуються в ОК, таких як «Теорія і практика перекладу 
(англійська мова)»,«Лексикологія англійської мови», «Стилістика англійської мови», «Теоретична граматика 
англійської мови»» «Фонетика англійської мови», «Історія української і зарубіжної літератури», а також шляхом 
залучення до участі у наукових дослідженнях. Здобувачі вищої освіти залучаються до участі в олімпіадах та  
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конференціях; публікації результатів наукових досліджень, що дозволяє сформувати навички дослідницької 
діяльності, проводити дослідження на належному рівні, здійснювати теоретичний аналіз досліджуваної задачі, 
відбирати та систематизувати фактичний матеріал, працювати з науковими джерелами, оформляти й презентувати 
результати досліджень. Здобувачі вищої освіти беруть активну участь у наукових конференціях, які проводяться 
університетом та випусковою кафедрою. З 2020 року здобувачі освіти за ОП беруть участь у щорічних міжнародних 
конференціях молодих вчених, що проводяться на кафедрі іноземних мов «Молоді дослідники в глобалізованому 
світі: перспективи та виклики». У конференціях беруть участь представники різних ЗВО Харківського регіону, інших 
регіонів України, а також з 7 зарубіжних країн. Студенти публікують свої тези та виступають на засіданнях секції 
«Сучасні проблеми філології та перекладознавства». У конференціях 2020 та 2021 років взяли участь відповідно по 
10 студентів щорічно. Наприклад, Білик А., н. керівники доц. Осінська М. С. та Волянська З. , директор з розвитку 
бізнесу та управління виробництвом компанії Aquyre Biosciences (Бостон, США); Ветрова А., Денчук П., Кривоніс 
К.,Нечипоренко Д., Ромашко Ю. Самсоненко О., Семків В.,Сорокіна С., Туз А., Черноморд О., н. к. доц. Крохмаль А. 
М.; Коваленко В.,  Садовська Г., н.к. доц. Михайлова Т.В.; Кубінцев Д., Нечпай Є., Сердюк М., Сінельник В., н. к. 
Безцінна Ж. П. та Мартін Хорн, викладач (Брно, Чехія).
У 2019 році студентки Кривоніс К. та Белянінова А. прийняли участь в XV Всеукраїнській науково-методичній 
конференції молодих науковців «Прикладна лінгвістика 2019: проблеми і рішення» в Національному університеті 
кораблебудування імені адмірала Макарова в  місті Миколаїв та представили доповідь. 

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

На кафедрі проводяться науково-методичні семінари щодо форм та змісту навчання. Під час їх проведення 
обговорюються питання оновлення освітніх компонент. ОП регулярно оновлюється завдяки активній науковій і 
навчально-методичній роботі викладачів на основі їх самостійних і колективних наукових досліджень. У період 
2017-2021 рр. викладачами кафедри була захищена одна дисертація на науковий ступінь доктора наук  (Ільєнко 
О.Л.) та чотири дисертації на науковий ступінь доктора філософії ( Моштаг Є.С., Остапченко В.О., Зубенко С.О., 
Каменєва І.А.). Викладачі кафедри є частиною міжнародної наукової спільноти, публікують наукові статті у 
міжнародних виданнях, зокрема за 2017-2021 рр. опубліковано чотири статті у наукометричних базах Web of Science 
та Scopus,  6 статей  – в інших міжнародних виданнях. НПП кафедри систематизують свій викладацький досвід у 
навчально-методичних посібниках, наприклад, «Лексикологія англійської мови» (Ільєнко О.Л., Моштаг Є.С., 
Каменєва І.А. 2020), «Фонетика англійської мови» (Крохмаль А.М., Риженко М.В. 2021), «Стилістика англійської 
мови» (Ільєнко О.Л., Моштаг Є.С., Каменєва І.А. 2021) і методичних рекомендаціях щодо викладання навчальних 
дисциплін ОП. В 2021 році на кафедрі вийшла колективна монографія «Contemporary Issues in Philology. Innovative 
methods of teaching foreign languages» у партнерстві з університетом Сан Антоніо у Техасі (США) у двох томах 
https://eprints.kname.edu.ua/59154/ . У монографії опубліковані розділи 29 викладачів кафедри іноземних мов. НПП 
кафедри  виступають у ролі опонентів на захистах дисертаційних робіт (Резван О.О., Крохмаль А.М.), рецензують 
автореферати дисертацій, наукові й методичні публікації колег з інших ЗВО (усі доценти кафедри ). Після 
проходження стажувань викладачів в університетах-партнерах були оновлені ЗМ з навчальних дисциплін. 
Наприклад, «Теорія і практика перекладу» (доц. Осінська М.С.), «Лексикологія англійської мови» (доц. Моштаг 
Є.С., доц. Каменєва І.А.), «Стилістика англійської мови» (доц. Моштаг Є.С., доц. Ільєнко О.Л.), «Методика 
викладання іноземної мови» (доц. Крохмаль А.М., доц. Риженко М.В.), застосовані  сучасні інтерактивні методики 
викладання іноземних мов, зокрема під час дистанційного навчання в період пандемії COVID 19; модифіковані 
презентаційні методи представлення навчального матеріалу на лекціях.

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

Організація академічної мобільності здобувачів та інших учасників освітнього процесу регламентується 
положенням (http://surl.li/kqjy). Координація діяльності здійснюється відділом міжнародних зв’язків 
(https://ird.kname.edu.ua). Одним із напрямів діяльності є забезпечення активної участі університету в міжнародних 
освітніх та наукових програмах і проектах (Темпус, Erasmus+, Horizon 2020, Fulbright, DAAD та інших). Доц. 
Старостенко Т.М. та доц. Мініна Н.С. беруть участь у програмі Європейського Союзу Еразмус+ «Foreign Language 
Teacher Training Capacity Development as a way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration» та 
запропонували ввести в курс «Методика викладання іноземної мови» інтерактивні методики викладання. 
Викладачі кафедри є членами української філії міжнародної асоціації викладачів ТИСОЛ-Україна, регулярно 
відвідують та організовують міжнародні методичні заходи. Так, викладачі кафедри організували та провели 
Всеукраїнську конвенцію ТИСОЛ Україна 2019 року (300 учасників) на базі університету. Здобувачі освіти за ОП 
залучалися до відвідування воркшопів видатних українських та зарубіжних лекторів, допомагали у перекладацькому 
супроводі зарубіжних гостей, організовували екскурсії містом англійською мовою. В 2021 року 10 викладачів 
кафедри брали участь у серії вебінарів викладача англійської мови з США пана Ш. М. Хикса на тему «Методи 
викладання англійської мови у дистанційному режимі», підготували свої проекти та застосовували їх під час 
відкритих та практичних занять.

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

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

На ОП застосовують такі види контролю: поточний, модульний і підсумковий. Поточний контроль здійснюється під 
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час практичних занять здобувачів вищої освіти та дає змогу систематично здійснювати перевірку рівня засвоєння 
теоретичних і практичних знань. На ОП застосовуються такі форми контролю досягнення програмних результатів 
навчання: усне і письмове опитування (теоретичні питання, ситуаційні вправи, контрольні завдання тощо); 
тестування з використанням інформаційних технологій. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
здобувачів вищої освіти визначаються для кожного контрольного заходу, відображаються в робочій програмі, 
заздалегідь доводяться до здобувачів разом з питаннями для самопідготовки. Вони є чіткими, зрозумілими, 
доступними, дають змогу встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для окремого 
освітнього компонента та ОП в цілому. Модульний контроль це оцінювання знань, умінь та практичних навичок 
здобувачів вищої освіти, набутих під час засвоєння окремого змістового модуля дисципліни, може проводитись у 
формі письмового опитування або тестування. Підсумковий контроль є оцінкою результатів навчання здобувачів на 
проміжних або заключному етапах навчання. Форми підсумкового контролю для освітніх компонентів: екзамен, 
залік, диференційований залік, захист курсових робіт та звітів з практик.  Формою атестації за ОП визначено 
атестаційний екзамен та публічний захист кваліфікаційної роботи.

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

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечуються через своєчасне доведення до здобувачів вищої освіти інформації щодо термінів вивчення 
дисципліни, форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання. 
Зрозумілість форм контрольних заходів забезпечується дотриманням вимог «Положення про організацію 
освітнього процесу» (https://cutt.ly/eEx8G9z). Критерії оцінювання навчальних досягнень визначаються для 
кожного контрольного заходу та заздалегідь доводяться до здобувачів (на першому занятті та на консультаціях 
перед екзаменом). Форми контрольних заходів і критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, 
зрозумілими, доступними, дають змогу встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для 
окремого освітнього компонента та ОП загалом. 
Правила проведення контрольних заходів, зокрема обов’язкова присутність двох викладачів, забезпечують 
об’єктивність оцінювання.

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

Кожен викладач на першому занятті надає здобувачам вищої освіти інформацію про форми контрольних заходів та 
критерії оцінювання, що закріплені у робочих програмах навчальних дисциплін та знаходяться у відкритому доступі 
на сайті кафедри. Також студенти мають можливість ознайомитись із формами контрольних заходів та критеріями 
оцінювання, що регламентовані Положенням про організацію освітнього процесу ХНУМГ імені О. М. Бекетова. Із 
критеріями оцінювання окремих видів контрольних заходів здобувач вищої освіти має змогу ознайомитися в 
навчально-методичних матеріалах, що розміщені у віртуальному освітньому середовищі на платформі Moodle.
Перед екзаменами в терміни, визначені розкладом, обов’язково проводяться консультації, на яких обговорюються 
всі питання, що виникли у студентів під час підготовки, в тому числі щодо критеріїв оцінювання.

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

Атестація здобувачів вищої освіти відбувається відповідно до Стандарту 035 Спеціальності Філологія у формі 
атестаційного екзамену з основної іноземної (англійської) мови для забезпечення оцінювання, визначених 
освітньою програмою ПРН 1, ПРН 6, ПРН 9, ПРН 12, ПРН 14, ПРН 19, й у формі захисту кваліфікаційної роботи для 
забезпечення оцінювання досягнення результатів навчання ПРН 2, ПРН 3, ПРН 7, ПРН 9, ПРН 10, ПРН 12, ПРН 14, 
ПРН 18, ПРН 19.Кваліфікаційну роботу як форму атестації здобувачів освіти було введено згідно пояснювальній 
записці (с.11) до Стандарту про те, що заклад вищої освіти може вводить додаткові форми атестації здобувачів вищої 
освіти за конкретною освітньою програмою. Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної прикладної 
задачі у сфері філології із застосуванням сучасних теорій, методів, засобів. Кваліфікаційна робота проходить 
перевірку на ознаки академічного плагіату перед захистом, який  відбувається публічно. Строк і тривалість 
проведення атестації здобувачів визначається графіком освітнього процесу та регулюються нормативно-правовими 
документами університету.

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

Процедура проведення контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу та 
висвітлюється в корпоративній інформаційній системі (https://erp.kname.edu.ua). Строк і тривалість проведення 
контрольних заходів визначається графіком навчального процесу. Всі документи є у вільному доступі для всіх
учасників освітнього процесу і розміщуються на сайті університету у рубриці «Нормативна база ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова» (http://surl.li/affcm). Форма проведення контрольних заходів визначається робочою програмою 
навчальної дисципліни. Оцінювання здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною 
шкалою. Результати контролю доводяться до відома здобувачів вищої освіти. Процедура оприлюднення 
контрольних заходів проводиться викладачами на першому занятті.

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

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується проведенням екзаменів та диференційованих заліків у письмовій формі 
та обов’язковій присутності не менше двох викладачів, відкритістю інформації про умови проведення контрольних 
заходів. Крім того, об’єктивність екзаменаторів забезпечується рівністю умов для всіх здобувачів, зокрема складності 
та кількості завдань, єдиних критеріїв оцінювання, тривалістю контрольних заходів, механізмів підрахунку
результатів, тощо.
Здобувач, який не погоджується з оцінкою, має право звернутися до екзаменатора і отримати обґрунтоване 
пояснення. У випадку незгоди студента з рішенням, він може звернутися з письмовою апеляцією до декана 
факультету/директора інституту. Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів визначають порядок 
оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. Для вирішення спірних питань і 
розгляду апеляції здобувачів створюється апеляційна комісія, до якої входить декан факультету, завідувач кафедри, 
викладач, представник студентського сенату. Випадків оскарження результатів контрольних заходів, а також 
конфлікту інтересів при реалізації даної ОП не було.

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

Згідно Положення про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/eEx8G9z) здобувачеві вищої освіти, який не 
з’явився на підсумковий семестровий контроль з поважної причини, що підтверджується відповідними 
документами, наказом ректора може бути подовжено строк складання заліково-екзаменаційної сесії за 
індивідуальним графіком. Здобувачам вищої освіти, які за результатами підсумкового семестрового контролю 
отримали незадовільну оцінку з дисципліни або не з’явилися на підсумковий контрольний захід без поважної 
причини, надається можливість покращити результати відповідно до графіку ліквідації академічної заборгованості. 
Здобувач вищої освіти не може бути допущений до перескладання екзамену з дисципліни, доки він не виконає всі 
види робіт, передбачених програмою з цієї дисципліни. Ліквідація академічних заборгованостей здійснюється 
відповідно до графіку ліквідації академічної заборгованості. 

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

Положення про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/eEx8G9z) забезпечує право здобувача вищої освіти 
на оскарження рішення, дії або бездіяльність науково-педагогічних працівників, посадових осіб (представників 
адміністрації) Університету щодо організації і результатів проведення семестрових контрольних заходів.
Здобувач вищої освіти, який не погоджується з оцінкою, отриманою під час семестрового підсумкового контролю, 
має право звернутися із заявою про апеляцію на ім’я ректора в триденний термін. 
Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії, яка створюється наказом ректора зі встановленням 
дати проведення засідання апеляційної комісії, в шести денний термін з моменту подачі заяви. Випадків 
оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів серед здобувачів ОП не було.

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

В ХНУМГ ім. О. М. Бекетова розроблено і впроваджено систему документів, що містять політику, стандарти і 
процедури дотримання академічної доброчесності, а саме: Статут Харківського національного університету міського 
господарства імені О. М. Бекетова; Кодекс честі Університету; Положення про систему забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти ХНУМГ імені О. М. Бекетова; Положення про комісію з питань етики та
академічної доброчесності; Положення про організацію освітнього процесу ХНУМГ імені О. М. Бекетова; Наказ 
ХНУМГ імені О. М. Бекетова № 196-01 від 08.06.2017 р. «Щодо організації запобігання та виявлення академічного 
плагіату на базі інформаційної системи «Unplag»; Наказ ХНУМГ імені О. М. Бекетова № 159-01 від 12.05.2017 р. 
«Про введення в дію рішення Вченої ради Університету від 28 квітня 2017 року щодо стану запровадження в 
Університеті системи запобігання та виявлення академічного плагіату та забезпечення дотримання принципів та
правил академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу». Всі документи є у вільному доступі для 
всіх учасників освітнього процесу і розміщуються на сайті університету у рубриці «Нормативна база ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова» (http://surl.li/affcm).

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

Університет уклав угоду з ТОВ «Антиплагіат» з березня 2017 року на перевірку робіт в інформаційній системі Unplug 
(Unichek). Відповідальний за формування бази на рівні університету перевіряє повноту представлення робіт в базі 
відповідно до графіку захисту кваліфікаційних робіт згідно списку студентів, що захищалися в поточному році. 
Відповідальний на рівні кафедри здійснює перевірку робіт в програмно-технічній системі “Unplag.com” і надає звіт 
по результатам перевірки в триденний термін після закінчення захисту робіт на кафедрі за встановленою формою. В 
разі виявлення за результатами перевірки недостатності представлення інформації кафедрами (неповне надання 
роботи або відсутність роботи студента, що захищався), відповідальність несе завідувач кафедри. Як інструменти 
протидії порушенням академічної доброчесності використовується постійна інформаційно-роз’яснювальна робота зі 
здобувачами. 
Перший випуск запланований на 2021 р., всі кваліфікаційні роботи будуть перевірені на ознаки плагіату з 
використанням відповідної програми.
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Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

В ХНУМГ ім. О. М. Бекетова серед здобувачів вищої освіти популяризуються принципи академічної доброчесності. 
Задля цього проводяться комплексні профілактичні заходи. Кодексом честі Університету (http://surl.li/krya) 
визначено, що дотримання студентами Університету моральних і правових норм академічної доброчесності 
забезпечує Комісія з питань етики та академічної чесності в складі, яка підтримує та застосовує стандарти 
академічної доброчесності, створює і впроваджує освітнє програмне забезпечення, спрямоване на підвищення 
академічної доброчесності, а також консультує студентів з питань академічної доброчесності. 
 Викладачі кафедри Ільєнко О.Л.  та Зубенко С.О. в рамках проєкту SAIUP в 2017 році організували проведення 
тренінгу доктора Вікторії Тейлор з університету Кос в Стамбулі (Турція) «Академічне письмо в забезпеченні 
академічної доброчесності» для викладачів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. В лютому 2021 року доцент Ільєнко О.Л. була 
співорганізатором міжнародної конференції «Honesty, Trust, Unity: AcademicIntegrityandEducationin a 
GlobalizedWorld» з участю представників Азербайджана, Арменії, Грузії та Молдови та за підтримки Регіонального 
офісу з питань викладання англійської мови посольства США в Україні 
(https://foreign.kname.edu.ua/index.php/uk/home/nashi-dostizheniya). За результатами тренінгу та конференції було 
посилено роз'яснювальну роботу зі здобувачами вищої освіти про необхідність дотримання принципів доброчесності 
під час виконання індивідуальних завдань та кваліфікаційної роботи.

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

Розгляд справ щодо порушення академічної доброчесності покладено на постійно діючу комісію з питань етики та 
академічної доброчесності (http://surl.li/kryb). За порушення академічної доброчесності Кодексом честі 
Університету (http://surl.li/krya) та Положенням про комісію з питань етики та академічної доброчесності 
(http://surl.li/kryb) передбачено притягнення здобувачів вищої освіти, співробітників університету до 
відповідальності. На ОП не встановлено випадків порушень академічної доброчесності.

6. Людські ресурси

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

На кафедрі та в Університеті в цілому розроблено ефективну систему відбору викладачів. Відбір здійснюється на 
конкурсній основі згідно «Положення щодо конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» (http://surl.li/tnji). 
Під час конкурсного добору викладачів ОП розглядаються такі критерії відбору: 
1. Спеціальність та кваліфікація за вищою освітою.
2. Спеціальність захисту дисертації.
3. Назва та профіль кафедри, за якою надано вчене звання.
4. Кількість і якість показників активності викладача. 
5. Рівень публікаційної активності.
6. Soft skills (соціальні навички). 
7. Наявність відповідного стажування та підвищення кваліфікації. 
На засіданні кафедри здійснюється обговорення кандидатур претендентів  щодо: звіту про роботу за попередній 
період, аналізу проведених відкритих лекцій, практичних занять, наукова активність, досвід практичної роботи 
тощо. Такі засідання оформлюються протоколами кафедри.
Детальна інформація про викладачів на ОП наведена в Таблиці 2.

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

Залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу в ЗВО відбувається у такий засіб: 
- залучення до викладання за сумісництвом (Невальоний М.В., директор компанії Французький Альянс;
- керівництво практиками від виробництва ( Філімонова А.І., заступник директора департаменту міжнародного 
співробітництва харківської міської Ради, Шеноголець А.В., заступник начальника управління , начальник відділу у 
справах молоді Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської Ради, Горох М.П., начальник 
відділу науки і інновацій КП «Харківводоканал», Єгоркіна Т.І., голова циклової методичної комісії Харківського 
житлово-комунального коледжу ) 
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/Dogovir/Dogovir_Miska_rada_mizhnarod.pdf 
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/Dogovir/Dogovir_Miska_rada.pdf 
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/Dogovir/Dogovir_Kharkivvodokanal.pdf 
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/Dogovir/Dogovir_SASU_KOMMENT_CA_VIN.pdf)
- рецензування ОП, кваліфікаційних робіт ( Рудь В.О., директор Департаменту міжнародного співробітництва 
Харківської міської Ради);
- складання партнерських договорів на терміновий перекладацький супровід 
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/Dogovir/Dogovir_SASU_KOMMENT_CA_VIN.pdf    ( Силка В., 
приватний підприємець із Франції);
- зустрічі із студентами, проведення відкритих лекцій або майстер-класів на безоплатній основі.
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Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

До аудиторних занять на ОП залучаються: 
- Професіонали-практики Осінська М.С., Невальоний М.В., 
Келюх О.Ю., Юрченко Д.О., які мають потужний досвід практичної професійної діяльності, є досвідченими 
перекладачами, практикують усний та письмовий переклад в різних галузях та працюють на ОП;
- Експерти галузі - викладачі англійської мови з США Шон Майкл Хикс та Джорж Сенкевич, що працюють на ОП за 
програмою обміну викладачів за підтримки Регіонального офісу з питань викладання англійської мови посольства 
США в Україні (наказ № 300-1 від 30 вересня 2020 року, наказ № 352-01 від 22 вересня 2021 року);
- представники роботодавців за сумісництвом: Невальоний М.В., директор компанії Французький Альянс.

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

Професійний розвиток викладачів забезпечується системою підвищення кваліфікації та стажування науково-
педагогічних і наукових працівників яка регламентується Положенням про підвищення кваліфікації та стажування 
науково-педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (http://surl.li/tnkl). Моніторинг та стимулювання рівня 
професійного розвитку забезпечується системою рейтингування викладачів (http://surl.li/tnkp). Мають місце курси 
підготовки викладачів «Теорія і практика роботи в Moodle»; курси іноземних мов (англійська, чеська, китайська) в 
Центрі іноземних мов при центрі підвищення кваліфікації; семінари та курси Наукової бібліотеки  зокрема щодо 
роботи з міжнародними базами даних Scopus та Web of Science. Університет співпрацює з іншими організаціями 
щодо проходження стажувань та підвищення кваліфікації викладачів 
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/Dogovir/dogovir_Khnadu.pdf 
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/Dogovir/dogovir_Zaliz_transport.pdf  
З моменту запровадження ОП  ЗВО мотивує та сприяє у підготовці до друку посібників, підручників, монографій та 
інших наукових та навчально-методичних видань у редакційно-видавничому відділі.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В університеті проходить рейтингування НПП та кафедр Університету. За перші місця в університетському рейтингу 
НПП, за наказом ректора, виплачується грошова винагорода. Лідери рейтингу серед кафедр отримують додаткові 
фінансові ресурси на розвиток. 
З метою стимулювання наукової активності, в університеті запроваджено преміювання за  досягнення високого 
рівня оприлюднення результатів наукових досліджень (http://surl.li/tnla)
НПП, за рішенням Вченої ради університету, може бути присвоєно почесне звання:
– «Заслужений професор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» професорам Університету за значний особистий внесок в 
освітню і наукову діяльність;
– «Заслужений викладач ХНУМГ ім. О. М. Бекетова» доцентам, старшим викладачам за високий рівень професійної 
діяльності та значний особистий внесок у підготовку фахівців.
коротке поле
Зав. кафедри іноземних мов Ільєнко у 2021 році отримала медаль Лесі Українки від Академії педагогічних наук  
України ( посвідчення № 54 від 08 лютого 2021 року), також Почесну грамоту Харківського міського голови.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

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

Досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання забезпечується:
– обладнанням навчальних приміщень засобами візуалізації, комп’ютерною технікою з встановленим прикладним 
програмним забезпеченням (Microsoft Office 365,  ...), доступом до наукових та навчальних лабораторій для 
проведення досліджень (Таблиця 1); 
– системою дистанційного навчання Moodle https://dl.kname.edu.ua/;
– цифровим репозиторієм ХНУМГ ім. О.М. Бекетова https://eprints.kname.edu.ua/
– системою перевірки на ознаки плагіату Unichek; 
– навчально-методичним та інформаційним забезпеченням освітніх компонентів; 
– наявністю розвиненої матеріально-технічної бази (гуртожитки, комплекс громадського харчування, спортивний 
комплекс, медичне обслуговування);
– вільним доступом викладачів і здобувачів вищої освіти до баз даних Scopus та Web of Science; ресурсів Springer; 
бази даних ScienceDirect від видавництва Elsevier (діє річний доступ з 1 січня по 31 грудня 2021 року). На платформі 
ScienceDirect надається доступ до 39 тис. електронних книг повнотекстової бази даних ScienceDirect та  до колекції 
2088 електронних монографій 2019-2020 рр. видання https://library.kname.edu.ua.
Відомості щодо матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх компонентів програми наведені в 
Таблиці 1.

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

Освітнє середовище в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова спрямоване на максимальне задоволення потреб та інтересів 
здобувачів освіти. Університет забезпечує вільний доступ здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури 
(аудиторний та лабораторний фонд, наукова бібліотека, читальні та спортивні зали, гуртожиток) та інформаційних 
ресурсів (ліцензії Office 365 для здобувачів, корпоративна інформаційна система, система дистанційного навчання 
Moodle тощо). Виявлення  потреб та інтересів здобувачів вищої освіти забезпечується системою зворотнього зв’язку 
зі здобувачами освіти, елементами якої є:
– моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти та освітньої діяльності (http://surl.li/krmx),
– застосування в освітньому процесі студентсько-центрованого підходу, моніторинг їх очікувань від навчання, 
сприятливої атмосфери на кафедрі тощо.
Студентська профспілка надає здобувачам вищої освіти захист прав та інтересів у відносинах з адміністрацією, 
викладачами, адміністрацією гуртожитків; соціально-економічну та юридичну допомогу; пільгове оздоровлення та 
відпочинок; можливість працевлаштування; організовує безліч цікавих конкурсів, фестивалів, концертів, 
спортивних та інтелектуальних турнірів і змагань. Важливу роль відіграють Студентський сенат, який проводить 
багатовекторну діяльність з незмінною кінцевою метою – забезпечити студентам сприятливі умови для навчання, 
проживання у гуртожитках, дозвілля, особистісного гармонійного розвитку.

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

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти забезпечується комплексом 
заходів, який включає:  
– підтримку стану приміщень, навчальних аудиторій, лабораторій, комплексів та приміщень для харчування, 
гуртожитків у відповідності до чинних норм та правил експлуатації;  
– профілактичну та роз’яснювальну роботу щодо безпечного поводження під час освітнього процесу та в разі 
організації позанавчальних заходів; 
– системною  роботою  з популяризації  здорового  способу  життя 
(https://fvs.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam);  
– системною роботою з забезпечення цивільного захисту (наявність чітко визначених процедур та планів евакуації, 
системи оповіщення, пожежної безпеки, проведення комплексних тренувань з евакуації 
(https://www.facebook.com/pg/Beketov1922/photos/? tab=album&album_id=2165995530143008); 
– організацію охорони навчальних корпусів та гуртожитків.

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

В університеті забезпечується всебічна підтримка здобувачів освіти, яка в залежності від мети та спрямування 
забезпечується різними структурними підрозділами, дорадчими органами, відповідальними та посадовими 
особами. Зокрема, інформаційна та консультативна підтримка щодо організації освітнього процесу та змісту освіти 
забезпечується на рівні випускової кафедри та інститутом/деканатом,  Науковою бібліотекою 
(https://library.kname.edu.ua), Центру Міжнародної діяльності та освіти (https://ird.kname.edu.ua) та Університету.  
Кафедрою регулярно проводяться організаційно-інформаційні зустрічі зі здобувачами ОП щодо  складання 
індивідуальних планів; атестації; процедури звітування; академічної доброчесності; академічної мобільності тощо. 
Первинна профспілкова організацією здійснюють соціальну підтримку здобувачів. 
З метою координації науково-практичної діяльності фахівців, викладачів, студентства з розробки та впровадження 
гендерних підходів в освітній процес створено Гендерний центр (https://gc.kname.edu.ua/index.php/struktura-
tsentra). 
За результатами опитування (https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-
2021-1_kurs.pdf 
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-2_kurs.pdf 
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-3_kurs.pdf)  здобувачі 
позитивно оцінюють механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки в 
університеті. Водночас, пропозиції та зауваження, висловлені здобувачами освіти враховуються у подальшій 
діяльності Університету.

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

В університеті розроблено проект «Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення у 
будівлі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» відповідно до державних будівельних норм «Інклюзивність будівель і споруд ДБН 
В.2.2-40:2018». Згідно з графіком реалізації проекту у 2018-2019 роках, затвердженого ректором університету, було 
реалізовано: систему засобів орієнтації та інформаційної підтримки, а саме тактильні інформаційні показчики та 
візуальні елементи доступності (піктограми, інформаційне табло з тактильним графічним планом університету та 
дублюючим шрифтом Брайля); вхідна зона облаштована пандусом з двобічною огорожею, вхідні двері без порогів, 
вхідний тамбур та хол облаштовані попереджувальними і спрямовуючими тактильними індикаторами та 
тактильними смугами; у центральному корпусі адаптовані сходи та ліфтовий вузол відповідно до норм (встановлені 
попереджувальні тактильні смуги, піктограми, табло ліфта продубльовано шрифтом Брайля; облаштовано 
санітарний вузол для людей з інвалідністю.  

Сторінка 16



З метою забезпечення доступності приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в 
університеті затверджено відповідний Порядок супроводу. 
У 2021 році продовжується робота з адаптації університету, за планом: адаптація аудиторій центрального корпусу, 
реконструкція двох санітарних вузлів, розміщення попереджувальних та спрямовуючих тактильних індикаторів та 
смуг.

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

Політика врегулювання та дотримання етичних норм, що базується на принципах свободи, справедливості, рівності 
прав і можливостей, толерантності, відкритості та прозорості, всіма учасниками освітнього процесу в Університеті 
забезпечується низкою нормативно-правових документів, розміщених на сторінці «Публічна інформація» сайту 
університету: Кодексом честі (http://surl.li/krya), Положенням про комісію з етики та академічної доброчесності 
(http://surl.li/kryb), Антикорупційною програмою (http://surl.li/tnzp). В Університеті реалізована чітка та доступна 
політика вирішення конфліктних ситуацій. З метою моніторингу дотримання всіма учасниками освітнього процесу 
моральних і правових норм, в Університеті створена постійно діюча комісія з питань етики та академічної чесності 
(наказ №05-01 від 19.01.2021 р.). Комісія отримує і розглядає скарги, в т.ч. пов’язані з дискримінацією, 
сексуальними домаганнями. В Антикорупційній програмі Університету задекларовані чіткі правила та принципи 
нульової толерантності до будь-яких проявів корупції. В Університеті на засадах консультативно-дорадчого органу 
працює постійно діюча комісія з оцінки ризиків для запобігання проявів корупційних дій. Для повідомлення про 
факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень на 
офіційному веб-сайті розміщена інформація щодо уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. 
Впродовж періоду реалізації освітньої діяльності конфліктних ситуацій не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регламентуються 
«Положенням про освітні програми» (http://surl.li/afeec) Участь членів груп забезпечення спеціальностей у 
процедурах розробки, реалізації та перегляду освітніх програм регламентує  «Положення про групу забезпечення 
спеціальності та гаранта освітньої програми»2021(http://surl.li/afeen).

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

Моніторинг та періодичний перегляд ОП у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова відбувається згідно із визначеними 
процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Перегляд ОП відбувається щорічно. Гарант освітньої 
програми готує мотивований висновок щодо розвитку освітньої програми на основі аналізу поточного стану ринку 
праці, результатів обговорення концептів бакалаврської підготовки академічною спільнотою, професійного 
спілкування з роботодавцями щодо компетентностей випускників та визначення змісту вищої освіти та анкетування 
здобувачів вищої освіти, вивчення змін в законодавстві в галузі вищої освіти. Мотивований висновок розглядається 
на засіданні кафедри та передається до навчально-методичного відділу. За результатами перегляду приймається 
рішення щодо вдосконалення ОП: зміни на рівні ОП (назва і обсяг ОК, ПРН, перегляд матриці) або змістовні зміни 
у освітніх компонентах  (на рівні робочої програми: додавання/вилучення теми, розділу, завдання, корегування 
результату навчання за дисципліною). Основними критеріями для перегляду освітніх програм є: рівень 
задоволеності студентів, випускників; рівень участі роботодавців у їх розробленні та внесенні змін, показник 
працевлаштування випускників. Оновлення відображаються у відповідних структурних елементах ОП. Для 
удосконалення ОП здійснюється постійний моніторинг галузевого та регіонального ринку праці та освітніх послуг. 
Через залучення роботодавців, опитування випускників формуються вимоги щодо компетентностей випускників та 
визначення змісту ОП.  
У випадку змін у ОП, розробляється нова редакція ОП, розміщується на сайті для громадського обговорення та 
затверджується в установленому порядку. Якщо ОП не потребує суттєвої трансформації, то зміни вносяться на рівні 
окремих освітніх компонентів.
За результатами останнього перегляду ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 
англійська» у 2021 р. група забезпечення спеціальності 035 Філологія узагальнила набутий досвід та матеріали 
зворотнього зв’язку за ОП. За результатами перегляду були сформульовані відповідні додаткові програмні 
компетентності та результати навчання, а саме ФК 13, ФК 14; ПРН 20, ПРН 21, що посилило особливості ОП.
Крім того, було частково оновлено склад обов’язкових освітніх компонентів за пропозиціями стейкхолдерів; 
удосконалено їх структурно-логічну схему; оптимізовано вибіркова складова ОП за пропозиціями здобувачів та 
новаціями в організації навчального процесу.

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

Періодичний зворотній зв’язок зі студентами є обов’язковою складовою внутрішнього забезпечення якості ОП. 
Протягом навчання студенти активно беруть участь у опитуваннях, результати яких обговорюються на засіданнях 
кафедри та практично впливають на зміст навчання і викладання. Механізмами залучення здобувачів освіти до 
перегляду ОП є наступні форми зворотного зв’язку: 
- зворотній зв'язок з викладачами дисциплін під час реалізації ОП; 
- зустрічі здобувачів освіти з завідувачем кафедри та гарантом ОП; 
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/Protokoly/ves_ses_protokol_14_06.07.21.pdf 
 - опитування здобувачів освіти щодо якості реалізації окремих освітніх компонентів 
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-1_kurs.pdf 
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-2_kurs.pdf 
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-3_kurs.pdf

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

Студентський сенат безпосередньо бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості освітніх програм, що 
забезпечується їх присутністю у складі Вченій раді Університету, інститутів та факультетів, формуванням 
рекомендацій за результатами опитувань.
Представники органів студентського самоврядування залучаються до обговорення нормативно-методичних 
документів організації освітнього процесу, аналізу і узагальнення зауважень і пропозицій студентів щодо організації 
та поліпшення освітнього процесу, забезпечують контроль урахування їх інтересів адміністрацією Університету.

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

Представники роботодавців беруть участь у процедурах забезпечення якості ОП, зокрема: надання пропозицій до 
змісту ОП, рецензування ОП, участь у розширених засіданнях кафедри з обговорення ОП, надання рекомендацій до 
підготовки випускних кваліфікаційних робіт.
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/retsenzii/1.pdf 
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/retsenzii/2.pdf 
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/retsenzii/3.pdf 
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/Protokoly/praktika_protokol_1_14.09.20.pdf 
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/Protokoly/praktika_protokol_2_15.02.21.pdf 
Серед викладачів за ОП - представники ринку праці, які є керівниками організацій та працюють на кафедрі ( 
Невальоний М.В., директор компанії Французский Альянс); рецензенти ОП  – Рудь В.О. директор департаменту 
міжнародного співробітництва Харківської міської Ради; керівники практик – Філімонова А.І., заступник директора 
департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської Ради, Шеноголець Ф.А., заступник начальника 
управління , начальник відділу у справах молоді Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 
Ради, Горох М.П., начальник відділу науки і інновацій КП «Харківводоканал», Єгоркіна Т.І., голова циклової 
методичної комісії Харківського житлово-комунального коледжу.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Важливим елементом системи зворотного зв’язку з випускниками є Асоціація випускників, студентів і друзів 
Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 
(http://www.kname.edu.ua/images/Files/Pologennya_pro_robochi_ta_doradchi_organy/Statut_gromadskoi_organiz_As
ociac_vipuskn_stud_i_dr_hnumg.pdf). Асоціація здійснює діяльність у таких
напрямах: ведення інформаційної бази даних випускників Університету, забезпечення зв'язку з випускниками, 
проведення опитувань, анкетувань, співбесід з метою поширення знань про Університет тощо. http://surl.li/agsyo.
За освітньою програмою «Германські мови та літератури (переклад включно, перша – англійська» в ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова випускники ще відсутні.

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

В ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості, зокрема відвідування сектором моніторингу НМВ 
лекційних та практичних занять, суттєвих недоліків не виявлено. Зворотній зв'язок зі студентами проходить в формі 
опитувань у різному форматі та у вигляді зустрічей з керівництвом відповідних підрозділів ЗВО, членами групи 
забезпечення, завідувачем випусковою кафедрою. За час реалізації ОП проведено анкетування здобувачів освіти 
відносно якості ОП, її реалізації в умовах дистанційного навчання, спричиненого пандемією COVID-19 та низка 
інших, а також опитування зовнішніх стейкхолдерів стосовно цілей та програмних результатів за ОП, їх 
відповідності тенденціям розвитку спеціальності та ринку праці. За результатами опитувань здобувачів 
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-1_kurs.pdf 
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-2_kurs.pdf 
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-3_kurs.pdf ) встановлено, 
що в цілому здобувачі задоволенні якістю викладання освітніх компонентів, наявністю методичного забезпечення та 
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консультаційною підтримкою, але подальшого удосконалення потребує освітнє середовище, в якому відбувається 
навчання, зокрема забезпечення дисциплін спеціалізованими програмними комплексами.

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

Акредитація є первинною. На цей час результати зауваження акредитації за іншими ОП враховані для 
удосконалення освітньої діяльності в Університеті. 

Результати акредитацій у 2019-2020 н.р. обговорювалися на засіданні ВР Університету № 12 від 01.07.2020, було 
схвалено план заходів щодо врахування наданих рекомендацій (наказ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова № 209-01 від 
15.07.2020).  

На цей час виконано такі  рекомендації експертів попередніх акредитацій ОП:  

- для ОП на другому рівні запроваджено формування вибіркової частини у формі переліку через web-портал 
Університету в розділі «Автоматизована система управління навчальним процесом» (наказ ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова №256-01 від 08.09.2020 «Про організацію вільного вибору студентів у 2020-2021 навчальному році») 
згідно рекомендацій ЕГ і ГЕР за ОП «Комп’ютерні науки», ЕГ і ГЕР за ОП «Садово-паркове господарство», ГЕР за 
ОП «Розумний транспорт і логістика для міст»;  

- формування індивідуальної траєкторії навчання аспірантів розширено за рахунок вибору однієї дисципліни з 
каталогу курсів інших ОП рівня магістра або третього освітньо-наукового рівня вищої освіти - рекомендації ГЕР ОП 
«Комп’ютерні науки»;  

- набули чинності нові форми робочих програм (наказ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова №178-01 від 23.06.2020 «Про нову 
редакцію форм робочих програм»), складені з урахуванням рекомендацій ЕГ і ГЕР за ОП «Розумний транспорт і 
логістика для міст»;  

- набули чинності нові вимоги до навчальних планів  (Наказ №416-01 від 24 грудня)  і графіку навчального процесу 
за третім освітньо-науковим рівнем (Наказ №77-01 від 1 березня 2021 р.), складені з урахуванням рекомендацій за 2 
Критерієм «Структура та зміст освітньої програми»  ЕГ і ГЕР  ОП «Комп’ютерні науки»;  

- на виконання рекомендацій ГЕР за ОП «Нафтогазова інженерія та технології» розроблено нове Положення про 
порядок створення та роботу екзаменаційної комісії  (рішення Вченої ради Університету від 27.08.2020) 
(https://cutt.ly/ibVXIYb) ;  

- враховано рекомендацію ГЕР за ОП «Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток» і 
розміщено на web-сайті для публічного доступу Положення про комісію з питань етики та академічної 
доброчесності ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (https://cutt.ly/ubVVDzZ);  

- Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті 
введено в дію наказом ректора №407-01 від 23.12.2021 - рекомендації ЕГ і ГЕР за ОП «Комп’ютерні науки», ЕГ і ГЕР 
за ОП «Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток», ЕГ і ГЕР за ОП «Нафтогазова 
інженерія та технології», ЕГ і ГЕР за ОП «Хімічна інженерія та технології», ЕГ і ГЕР ОП «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка».

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

Академічна спільнота університету змістовно залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості через участь у 
розробці освітніх програм, обговоренні змісту освітньої програми та окремих освітніх компонентів на засіданнях і 
методичних семінарах кафедри, Науково-методичної ради. 
Наприклад, на засіданні секції Філологія Форуму «Молоді дослідники в глобалізованому світі: перспективи та 
виклики» 2021 року викладачі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та 6 інших вишів Харкова брали участь у дискусії щодо 
новітніх методів навчання англійській мові та оцінювали доповіді здобувачів освіти за ОП на Форумі.
https://foreign.kname.edu.ua/index.php/uk/62-vii-mizhnarodnij-forum-molodi-doslidniki-u-globalizovanomu-sviti-
dosyagnennya-j-vikliki 
 https://foreign.kname.edu.ua/index.php/uk/61-vii-forum-for-young-researchers-young-researchers-in-the-global-world-
achievements-and-challenges

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

Відповідальність за забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти (в межах їх повноважень) покладається 
на керівників та підрозділи Університету: 
Ректор: участь у визначенні стратегії і перспектив розвитку університету, затвердження процедур внутрішнього 
забезпечення якості освіти. 
Перший проректор: організація освітнього процесу. 
Вчена рада Університету: стратегія розвитку освітньої і наукової діяльності, формування політики та затвердження 
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процедур ВСЗЯО. 
Науково-методична рада: аналіз, погодження нормативно-методичної документації, ОП, переліку вибіркових ОК. 
Науково-технічна рада: прозорість, об’єктивність рішень з питань науково-дослідної роботи.  
ННІ ПКВК: аналіз та погодження ОНП, контроль виконання індивідуальних планів ОНП, опитування, контроль 
дотримання академічної доброчесності. 
Кафедри: розробка та вдосконалення змісту освіти, опитування, робота зі стейкхолдерами, контроль дотримання 
академічної доброчесності. 
Навчально-методичний відділ: розробка нормативно-методичної документації, моніторинг та контроль якості 
освітньої діяльності. 
Інформаційно-обчислювальний центр: Корпоративна інформаційна система, бібліотечні та інші інформаційні 
ресурси, рейтинги. 
Центр міжнародної діяльності та освіти: міжнародна співпраця, академічна мобільність. 
Приймальна комісія: прозорість, об’єктивність зарахування абітурієнтів. 
Рада молодих вчених: просування ініціатив молодих вчених. 
Наукова бібліотека: популяризація принципів академічної доброчесності.

9. Прозорість і публічність

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

– Статут ХНУМГ ім. О.М. Бекетова,  http://surl.li/afeeq
– Правила внутрішнього розпорядку для працівників і студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
http://surl.li/mvlc
– Положення про організацію освітнього процесу: http://surl.li/kqjz
Вся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті ЗВО в 
розділі «Нормативна база» http://surl.li/afeez

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

http://surl.li/afefd

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

https://foreign.kname.edu.ua/index.php/uk/home 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони освітньої програми : 
–  потужний склад науково-педагогічних працівників, який задіяно у процесі реалізації ОП, у тому числі професійні 
викладачі – носії англійської мови;
 – практико-орієнтована організація навчання; 
 – участь здобувачів освіти у міжнародних науково-методичних заходах, лекціях запрошених зарубіжних експертів 
тощо; 
 –проходження практики в органах міського господарства та місцевого самоврядування. 
Слабкі сторони ОП: 
– недостатня реалізація потенціалу щодо програм академічної мобільності.

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

Перспективами розвитку освітньої програми упродовж найближчих років вважаємо: 
- поширення практики застосування академічної мобільності здобувачів ОП і викладачів в університетах України та 
Європейського союзу; 
- розширення баз практичної підготовки студентів, зокрема залучення підприємств ІТ та туристичної індустрії, бюро 
перекладів, провідних ЗСО;
- розширення переліку вибіркових компонент ОП з метою забезпечення  індивідуальної траєкторії навчання 
здобувачів освіти та підвищення рівня їхньої конкурентоспроможності; 
- удосконалення обладнання кабінету для синхронного перекладу та розширення переліку програмного 
забезпечення, необхідного для роботи сучасного перекладача;
 - збільшення запрошень з освітніми візитами видатних вітчизняних та зарубіжних експертів в галузі викладання та 
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перекладу;
- посилення наукової та науково-методичної співпраці з вітчизняними та зарубіжними партнерами.

 

 
          
  

Запевнення

 

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Бабаєв Володимир Миколайович

Дата: 19.10.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

ОК 5 Філософія навчальна 
дисципліна

OK5 
FILOSOFIYA_1.pdf

DmGe4nNiTv+ovVC
Fef9K1NWfLTs5vcnn

9uo+dGWWxxE=

Не потребує

ОК 4 Теорія і практика 
правозастосування

навчальна 
дисципліна

ОК4 
Teoria_praktuka_pr

avo.pdf

ambqYKj3CAmibYam
6CODwwj8lF59Bvsc

EXa8o1vRCEs=

Не потребує

ОК 2 Українські 
історико-гуманітарні 
студії

навчальна 
дисципліна

OK2 UKR IST-GUM 
STUDII_1.pdf

tt8+JLT4l0kwL9ZLg
g4iYi92pxGIO/9fg0

MQg/kb2N4=

Не потребує

ОК 22 Атестаційний 
екзамен з анг. мови

підсумкова 
атестація

OK 22_Atestatsiyniy 
ekzamen.pdf

enFr5e8DCck1oz1xUt
1IvrYzZaptTkzuaL+n

sutSe1k=

Не потребує

ОК 21 Кваліфікаційна 
робота

підсумкова 
атестація

OK 
21_Kvalifikac.robota

.pdf

ukYEZKhuBzxmj2l9
PmbU0EWRpvUFcc

XrgI82otv3x98=

Не потребує

ОК 20 Переддипломна 
практика

практика OK 
20_Peretdiplomna_

praktika.pdf

bzPargXUEEBBuHay
6Oy9asZF2UkZM/fS

0sIX0lsyRnQ=

Характер спеціального 
матеріально-технічного та/або 
інформаційного забезпечення 
визначається зовнішьною 
організацією – базою практики 
на основі програми практики та 
індивідуального завдання на 
практику, яке узгоджується 
керівниками практики від 
університету та від бази 
практики.

ОК 19 Педагогічна 
практика 

практика OK 
19_Pedagog.praktik

a.pdf

7R77UsPsD4DOqDkll
q14hChQKG8kd4GT

5SfU2dDLgfQ=

Характер спеціального 
матеріально-технічного та/або 
інформаційного забезпечення 
визначається зовнішьною 
організацією – базою практики 
на основі програми практики та 
індивідуального завдання на 
практику, яке узгоджується 
керівниками практики від 
університету та від бази 
практики.

ОК 18 Практика 
перекладу писемного  
та усного мовлення

практика OK 
18_Praktika_perekla

dy.pdf

sYhX6OGqprR2ipkM
olaHW1NmvjhlxKqE

zkCOsqw0JXE=

Характер спеціального 
матеріально-технічного та/або 
інформаційного забезпечення 
визначається зовнішьною 
організацією – базою практики 
на основі програми практики та 
індивідуального завдання на 
практику, яке узгоджується 
керівниками практики від 
університету та від бази 
практики.

ОК 17 Навчальна  
практика 

практика OK 
17_Nav.praktika.pdf

mv1vmSHehFXPaRr
25DGBGrTktrSfAvMf

+mGNux4tEF8=

Характер спеціального 
матеріально-технічного та/або 
інформаційного забезпечення 
визначається зовнішьною 
організацією – базою практики 
на основі програми практики та 
індивідуального завдання на 
практику, яке узгоджується 
керівниками практики від 
університету та від бази 
практики. 



ОК 16 Методика 
викладання іноземної 
мови

навчальна 
дисципліна

OK 
16_Metodika_vukl_i

noz_mov.pdf

Fd4IQCX3k8TxcrjRf
G8v6qyhxQNasNGd

RBXfT6DvJVE=

Не потребує

ОК 15 Історія 
української і 
зарубіжної літератури

навчальна 
дисципліна

OK 
15_History_ykr.ta_z

ar_lit.pdf

1N38gMVrdEc8Ry44
nsK96L6o8BJGEDV

AqAFOph2OkDs=

Не потребує

ОК 14 Лексикологія 
аглійської мови  

навчальна 
дисципліна

OK 
14_Leksikologia_an

gl_mov.pdf

6LlUe+LC2gdJirHDf
oGRugELvEVC8kl7v

auw0JnGoTA=

Не потребує

ОК 13 Теоретична 
граматика англійської 
мови

навчальна 
дисципліна

OK 13_ 
Grammar.pdf

nvWlIYsczrwRbB10P
0eVRE/kOdD47xZY

O7RIRuf8Rk0=

Не потребує

ОК 12 Вступ до 
мовознавства

навчальна 
дисципліна

OK 
12_Vstyp_do_movoz

navstva.pdf

9gBDVBAFu5IYW1P
L537lLZXjAjXbIFrvK

I83cIcGWio=

Не потребує

ОК 11 Стилістика 
англійської мови 

навчальна 
дисципліна

OK 11_Stilistika.pdf a8kB0N1qEZIkkBK3
Ju57I7GoWTyByvIW

m+is/6yG3YU=

Не потребує

ОК 10 Фонетика 
англійської мови

навчальна 
дисципліна

OK 10_Fonetika.pdf /KK+vGNFH0NLY4
0dbSZGfviiIHpfZAK

p5QqVkktBSjs=

Не потребує

ОК 9 Теорія і практика 
перекладу (англійська 
мова)

навчальна 
дисципліна

OK9_TPP.rob.prog.p
df

0v4byu5zL+p08hYu
d8d+jI5/v8Vs15VRq

MoXR1m/Wqs=

Комп’ютерами ПК ImpressionP+ 
(Monitor Asus 18.5 VS197DE) з 
програмним забезпеченням 
Windows 10 Microsoft Office 2016 
Microsoft Teams7zip.18.05 
COMODO internet security do PDF 
7.3 Free Commander XE Sumatra 
PDF Win DjView MPC-HC 1.7.13
Mozilla Firefox 67.0.AI Suite 3.
Україно-Канадський освітній 
центр (аудиторія) № 317 цк, 
обладнана 10 сучасними 
комп’ютерами ПК Impression P+ 
(Monitor Philips 22) з програмним 
забезпеченням Windows 10
Microsoft Office 2016Microsoft 
Teams7zip.18.05 COMODO internet 
security do PDF 7.3FreeCommander 
XE Sumatr aPDF
Win DjViewMPC-HC 1.7.13 Mozilla 
Firefox 67.0.4 AISuite 3 та 
телевізором Plasma LG 50" 50 РА.

ОК 8 Практичний 
курс (друга іноземна 
мова)

навчальна 
дисципліна

OK 8_prakt.kurs.2 
inoz.mova.nim.pdf

8/YFFVKIIN//MrW
uoAaJF6Z/7xyYEivw

xE/mM9ZaeeE=

Комп’ютерами ПК ImpressionP+ 
(Monitor Asus 18.5 VS197DE) з 
програмним забезпеченням 
Windows 10 Microsoft Office 2016 
Microsoft Teams7zip.18.05 
COMODO internet security do PDF 
7.3 Free Commander XE Sumatra 
PDF Win DjView MPC-HC 1.7.13
Mozilla Firefox 67.0.AI Suite 3.
Україно-Канадський освітній 
центр (аудиторія) № 317 цк, 
обладнана 10 сучасними 
комп’ютерами ПК Impression P+ 
(Monitor Philips 22) з програмним 
забезпеченням Windows 10
Microsoft Office 2016Microsoft 
Teams7zip.18.05 COMODO internet 
security do PDF 7.3FreeCommander 
XE Sumatr aPDF
Win DjViewMPC-HC 1.7.13 Mozilla 
Firefox 67.0.4 AISuite 3 та 
телевізором Plasma LG 50" 50 РА.

ОК 7 Практичний курс 
англійської мови

навчальна 
дисципліна

OK 
7_prakt.kurs.angl.m

ov.pdf

DfoXUrkVq+njunaG
/NOY0QrY49H46IO

Afs9AAfA4ffA=

Комп’ютерами ПК ImpressionP+ 
(Monitor Asus 18.5 VS197DE) з 
програмним забезпеченням 
Windows 10 Microsoft Office 2016 
Microsoft Teams7zip.18.05 
COMODO internet security do PDF 
7.3 Free Commander XE Sumatra 



PDF Win DjView MPC-HC 1.7.13
Mozilla Firefox 67.0.AI Suite 3.
Україно-Канадський освітній 
центр (аудиторія) № 317 цк, 
обладнана 10 сучасними 
комп’ютерами ПК Impression P+ 
(Monitor Philips 22) з програмним 
забезпеченням Windows 10
Microsoft Office 2016Microsoft 
Teams7zip.18.05 COMODO internet 
security do PDF 7.3FreeCommander 
XE Sumatr aPDF
Win DjViewMPC-HC 1.7.13 Mozilla 
Firefox 67.0.4 AISuite 3 та 
телевізором Plasma LG 50" 50 РА.

ОК 1 Сучасна 
українська 
літературна мова

навчальна 
дисципліна

OK 
1_Suchasna_ukrmov

a.pdf

zYVZcMqmqO4Da4i
h9vi4L8jHD+dtJCa+

GZ7JM37oU5w=

Не потребує

ОК 6 Педагогіка навчальна 
дисципліна

OK 
6_Pedagogika.pdf

hy+17Z07hrmQPt7M
jJgAxJgZhnGY+cY9p

f5TrRs+Kyg=

Не потребує

ОК 3 Практикум з 
інформаційних та 
комунікаційних 
технологій

навчальна 
дисципліна

OK 3 PRAKTIKUM Z 
INF I KOM 

TECHN_1.pdf

cEeHjiWmbMFknGK
h8kwY7LVwF/tswY
MY41G2VPJ28A0=

Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360. 
Google Chrome, Opera, Internet 
Explorer, вільне програмне 
забезпечення. 
Комп’ютер Impression P+ Celeron 
Dual Core J1800, ОЗУ 4 ГБ, HDD 
500 ГБ – 15 од., 2016 р. 
Комп’ютерні класи: ВЦ 2, ВЦ 3, 
ВЦ 5, ВЦ 6, ВЦ 7, ВЦ 8, ВЦ 9, ВЦ 
10, ВЦ 11.

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

286799 Мініна Ніна 
Сергіївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
педагогічний 
університет 

імені Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2006, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 
(російська, 

англійська), 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 039696, 

виданий 
13.12.2016

3 ОК 7 
Практичний 
курс 
англійської 
мови

1. Науково-
педагогічне 
стажування 
Венеціанський 
університет 
Ка’Фоскарі (Італія), 
тема:
«Українські традиції 
та європейські 
інновації в підготовці 
викладачів-
філологів» за фахом 
«Філологічні науки».  
6 кредитів (180 год.) 
Сертифікат № FSI-
81914-CaF від 
19.03.2021
2. Участь у 
міжнародній освітній 
програмі «Curriculum 
development seminar», 
University of Tartu, Co-
funded by the 
Erasmus+ programme 
of the European Union, 



Сертифікат № 10088-
20, 19 May 2020 - 26 
June 2020.
3. Minina N.S. Particles 
within the scope of 
current grammatical 
research. Науковий 
вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 
«Філологія». Вип. 
№36. Т.1. – Одеса: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2018. 
С.106-108.
4.Мініна Н.С., 
Анісенко О.В. 
Особливості 
відокремлення 
партикулятивів і 
співвідносних 
семантико-
граматичних варіантів 
слів (на матеріалі 
сучасних 
російськомовних 
віршованих текстів). 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Сер.: 
Філологія. Вип. № 
43.Т. 3 – Одеса: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 
2019.С.145-147.
5.Мініна Н.С. До 
проблеми 
дослідження 
граматичного статусу 
часток. Молодий 
вчений. — 2020. — 
№2. С.53-55.

364431 Резван 
Оксана 
Олексіївна

Професор, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет 

імені Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
013 Початкова 
освіта, Диплом 

магістра, 
Бердянський 
державний 

педагогічний 
університет, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
014 Середня 

освіта, Диплом 
доктора наук 
ДД 005476, 

виданий 
12.05.2016, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

027156, 
виданий 

20.01.2011, 
Атестат 

професора AП 
000490, 
виданий 

05.07.2018

20 ОК 6 
Педагогіка 

1. V. Grinyova O. 
Rezvan Modernization 
of primary sсhool 
teachers’ training from 
knowledge to 
competence approach / 
V. Grinyova O. Rezvan 
Modernization of 
primary sсhool 
teachersʼ training from 
knowledge to 
competence approach 
//Advanced Education, 
2016, Issue 6, p.111-114. 
DOI: 10.20535/2410-
8286.85955 Web of 
Science 
2. О. Романовський, О. 
Резван, В. Гриньова 
Ментальні карти як 
інноваційний спосіб 
організації інформації 
в навчальному 
процесі вищої школи 
/Інформаційні 
технології і засоби 
навчання. – ел. 
видання. – URL 
https://journal.iitta.gov
.ua/index.php/itlt/inde
x / Т. 64, № 2, 2018. – 
С. 185-196. Web of 
Science
3. Alona M. Prykhodko, 
Oksana O. Rezvan, 
Nataliia P. Volkova, 
Stanislav T. Tolmachev 



Use of Web 2.0 
technology tool - 
educational blog - in the 
system of foreign 
language teaching / 
Proceedings of the 6th 
Workshop on Cloud 
Technologies in 
Education (CTE 2018). 
- Kryvyi Rih, Ukraine, 
December 21, 2018. Р. 
256-265 Scopus.
4. O. Rezvan, Oksana 
and L. Ilienko, Olena 
and I. Zelinska, Olga 
and M. Krokhmal, Alla 
and M. Prykhodko, 
Alona Digital Narrative 
as A Method of 
Emergency Distance 
Learning / Arab World 
English Journal 
(AWEJ) Special Issue 
on the English 
Language in Ukrainian 
Context, November 
2020 , Available at 
SSRN: 
https://ssrn.com/abstra
ct=3735614 Web of 
Science 
5.Резван О.О. 
Самоосвітня 
компетентність як 
результат свідомого 
підвищення 
кваліфікації 
викладача вищої 
школи / О.О. Резван, 
О.В. Кір’янова // 
Інноваційна 
педагогіка [Науковий 
журнал] / 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій. – Вип. 27, 
2020. – С. 149 – 153. 
http://www.innovpeda
gogy.od.ua/vip27
6.Резван О.О. 
Рефлексія щодо 
проблем соціальної 
комунікації між 
колегами в аспекті 
теорії поколінь / О.О. 
Резван, О.О. Жигло // 
Вісник університету 
імені Альфреда 
Нобеля № 2 (18) - 
2019. С. 112 – 118 DOI: 
10.32342/2522-4115-
2019-2-18-13
7.Резван О.О. 
Проблеми 
стратегічного 
менеджменту 
сучасного 
університету в аспекті 
кадрової політики / 
О.О. Резван // 
Педагогіка та 
психологія : зб. наук. 
праць ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди. ‒ Х.: Вид 
Рожко С.Г., 2017. – 
Вип. 57. ‒ С. 157 – 166.
8. Резван О.О. 
Рефлексія процесу 
атестації майбутніх 
державних службовців 



з української мови 
//Теорія і практика 
управління 
соціальними 
системами. – Х., НТУ 
«ХПІ». - № 1. – 2019. 
С. 80-89.
9. Резван О.О. 
Гриньова В.М. 
Карʼєрні домагання 
молодого фахівця: 
роль університетів у 
формуванні їхньої 
адекватності //Новий 
колегіум. – Х.: 
Видавець П 
«Колегіум», 2018. – 
№ 1. – 86 с. С. 40 – 45. 

52722 Михайлова 
Інна 
Олександрів
на

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

підготовки 
кадрів вищої 
кваліфікації

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 
університет ім. 
В.Н. Каразіна, 

рік закінчення: 
2006, 

спеціальність: 
0301 

Фiлософiя, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 056023, 

виданий 
26.02.2020

15 ОК 5 Філософія 1. Mykhailova I. 
Communitarysm and 
liberalism: discussions 
on the universality of 
human rights. 
European political and 
law discourse. 2019. 
Vol. 2. Iss. 6. P. 68–71.
2. Михайлова І. (2019). 
Legitimation of state 
power in the context of 
international relations. 
Grani, 22(7), 72-80. 
URL: 
https://doi.org/10.1542
1/17196
3. Михайлова І. О. 
Легітимація права в 
умовах 
багатополярності 
політичного поля. 
Гілея : науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць / Гол. 
ред. В. М. Вашкевич. 
К. : ВІР УАН, 2019.  
Вип. 141 (2). С. 48–51.
4. Михайлова И. А. 
Дискурсивность 
феномена 
политической 
справедливости как 
индикатора 
легитимности права. 
Гілея : науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць / Гол. 
ред. В. М. Вашкевич. 
К. : ВІР УАН, 2019. 
Вип. 142 (3). С. 74–77.
5. Михайлова І. О. 
Дискурсивна етика як 
проект реалізації прав 
людини в умовах 
глобалізації. Гілея : 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць / Гол. ред. В. М. 
Вашкевич. К. : ВІР 
УАН, 2019. Вип. 145 
(2). С. 187–189. 
6. Михайлова І. 
Глобальні 
перспективи 
легітимації державної 
влади в контексті 
багатополярності 
світової політики. 
Social and Human 
Sciences. Polish-
Ukrainian scientific 
journal. – 2018. – № 1 
(17). – URL: https://sp-



sciences.io.ua/s2624525
/mykhailova_inna_201
8_._ 
global_prospects_of_le
gitimation_of_state_po
wer_in_the_context_of
_the_multipolarity_of_
world 
_policy._social_and_h
uman_sciences._polish
-
ukrainian_scientific_jo
urnal_01_17

17117 Килимник 
Інна 
Ігорівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

підготовки 
кадрів вищої 
кваліфікації

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 023017, 
виданий 

14.04.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
018982, 
виданий 

18.04.2008

22 ОК 4 Теорія і 
практика 
правозастосува
ння

Volodymyr V 
Marchenko, Inna I 
Kilimnik, Alla V 
Dombrovska. 
Implementation of 
digital technologies in 
human rights to 
healthcare // 
Wiadomosci Lekarskie, 
2020;
73(7):1539-1544, 
Poland, Warsaw 
(Scopus)
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
origin=resultslist&auth
orId=57218436110&zon
e=
3. Килимник 
І.І.Домбровська А.В., 
Коляда Т.А., Бровдій 
А.М. 
Право(Адміністративн
е право. Трудове 
право.Господарське 
право):навч.посібник/
[І.І.Килимник, 
Т.А.Коляда, 
А.В.Домбовська, 
А.М.Бровдій];Харків.н
ац.ун-т міськ.госп-ва 
ім.О.М.Бекетова. – 
Харків:ХНУМГ 
ім.О.М.Бекетова, 2018. 
–273с.
4.¬ Килимник І.І., 
Бровдій А.М. 
Міжнародне приватне 
право:навч.посібник/І
.І.Килимник,  
А.М.Бровдій;Харків.н
ац.ун-т міськ.госп-ва 
ім.О.М.Бекетова. – 
Харків:ХНУМГ 
ім.О.М.Бекетова, 2018. 
–111с.

181422 Воєводіна 
Марія 
Юріївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної 

та 
транспортної 

інфраструктур
и

34 ОК 3 
Практикум з 
інформаційних 
та 
комунікаційни
х технологій

1. Bocharov B. Tutorial 
on the course 
«Computer Graphics» 
(in English) (for the 2rd 
year full-time students 
for the Bachelor by 
specialty 122 – 
Computer Science and 
Information 
Technology) // Boris 
Bocharov, Maria 
Voevodina – Харків: 
ХНУМГ ім. 
О.М.Бекетова, 2018. – 
146 c.
https://eprints.kname.e
du.ua/48620/1/2017%2
0%D0%BF%D0%B5%D
1%87.%2030%D0%9D%



20%D0%91%D0%9E%D
0%A7%D0%90%D0%A
0%D0%9E%D0%92_%
D0%9B%D0%95%D0%
92%D0%98%D0%9A%
D0%9E%D0%92_%D0
%92%D0%9E%D0%95
%D0%92%D0%9E%D0
%94%D0%98%D0%9D
%D0%90.pdf
2. Bocharov B. Tutorial 
on the course 
«Scripting 
Programming 
Languages» (in english) 
(for the 2rd year full-
time students for the 
Bachelor by specialty 
122 – Computer Science 
and Information 
Technology) // Boris 
Bocharov, Maria 
Voevodina – Харків: 
ХНУМГ ім. 
О.М.Бекетова, 2020. – 
105 c.
https://eprints.kname.e
du.ua/57267/1/2018%2
0%D0%9F%D0%95%D
0%A7.%2023%D0%BD
%20%D0%91%D0%BE
%D1%87%D0%B0%D1
%80%D0%BE%D0%B2
_16.03.pdf

Харківський 
державний 
університет ім. О. М. 
Горького, 1979 р., 
Прикладна 
математика, 
математик
Диплом ХА № 305078 
від 16.06.1979 р.

162571 Рассоха Ігор 
Миколайови
ч

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет по 
роботі з 

іноземними 
студентами

Диплом 
доктора наук 
ДД 005749, 

виданий 
01.07.2016, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

032316, 
виданий 

26.09.2012

24 ОК 2 
Українські 
історико-
гуманітарні 
студії

1. Rassokha I. Indo-
European origin of 
alphabetic systems and 
deciphering of the 
Byblos script // WORD, 
a quarterly academic 
journal of linguistics 
published of the 
International Linguistic 
Association, New York 
№63 (3/2017), pp. 181-
191.  
https://www.tandfonlin
e.com/doi/abs/10.1080
/00437956.2017.134803
1.  SCOPUS
2. Рассоха І. 
Справжність 
Велесової книги: 
науковий доказ. — 
Київ: Український 
пріоритет, 2018. – 320 
с., іл.
https://www.yakaboo.u
a/spravzhnist-
velesovoi-knigi.html
2) Українські 
історико-гуманітарні 
студії : навч. посібник 
/ [за ред. М. В. Яцюка 
; М. В. Яцюк, В. В., 
Рассоха І. М.,  Жигло, 
М. С. Лисенко та ін.] ; 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Xарків 
: ХНУМГ ім. О. М. 



Бекетова, 2021. – 291 
с.  
https://eprints.kname.e
du.ua/58965/ 
3) Рассоха І. М. Про 
язичництво кобзарів, 
запорожців та Г. С. 
Сковороди // Місто. 
Культура. Цивілізація: 
міжнародні студії : 
матеріали міжнар. 
наук.-теорет. інтернет-
конф., Харків, квітень 
2020 р. / [редкол. : М. 
К. Сухонос (відпов. 
ред.) та ін.]; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова, 
2020. – С. 155 — 162.

12276 Кір`янова 
Олена 
Василівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет по 
роботі з 

іноземними 
студентами

30 ОК 1 Сучасна 
українська 
літературна 
мова

1. О. О. Долгопол, О. В. 
Кір’янова. 
Гуманітарна складова 
навчання як засіб 
формування 
професійних 
компетенцій 
майбутнього фахівця 
// Актуальні питання 
гуманітарних наук : 
міжвузівський збірник 
наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. 
Дрогобич: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. – 
Вип. 27. Том 2. С. 295–
299. 
http://journals.uran.ua
/index.php/2308-
4855/article/viewFile/2
03584/203305
2. Методичні вказівки 
та завдання для 
виконання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
студентів 1–2 курсів 
заочної форми 
навчання усіх 
спеціальностей / 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова; [уклад.: 
О. В. Кір’янова, О. Ю. 
Малюкова]. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2018. – 27 с.
3. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
студентів 1–2 курсів 
денної та заочної 
форм навчання усіх 
спеціальностей / 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова ; 
[упоряд.: О. В. 
Кір’янова, О. Ю. 



Малюкова]. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2018. – 44 с.
4. Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
з дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
студентів 1-2 курсів 
денної та заочної 
форм навчання усіх 
спеціальностей / 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова ; 
[упоряд.: О. В. 
Кір’янова, О. Ю. 
Малюкова]. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2018. – 17 с.
5. Методичні 
рекомендації та 
завдання для 
виконання 
контрольних робіт із 
навчальної 
дисципліни «Ділова 
українська мова» для 
студентів 1 курсу 
заочної форми 
навчання  / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
[упоряд.: О. В. 
Кір’янова]. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2020. – 29 с.

309986 Риженко 
Марина 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет 

імені Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
050101 

Економічна 
теорія, Диплом 

магістра, 
Харківський 

національний 
педагогічний 
університет 

імені Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2020, 

спеціальність: 
014 Середня 

освіта, Диплом 
кандидата наук 

ДK 027045, 
виданий 

26.02.2015

7 ОК 16 
Методика 
викладання 
іноземної мови

1. Марина Риженко, 
Костянтин Міщенко. 
Розвиток лідерського 
потенціалу студентів у 
колективній 
діяльності. // 
Актуальні питання 
гуманітарних наук – 
Міжвузівський 
збірник наукових 
праць молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка, Випуск 
27, Дрогобич 2020, 
стр. 186-191. 
2. Анісенко О.В., 
Риженко М.В., 
Міщенко К.О. 
Використання 
інформаційно-
комп’ютерних 
технологій при 
вивченні іноземної 
мови. Вісник 
Запорізького 
Національного 
університету, 
Педагогічні науки. 
Запоріжжя. Вип. 
3(36). Ч. 1. 2020. – с. 
68-73.
3. Maryna Ryzhenko, 
Olena Anisenko, 
Kostiantyn Mischenko. 
Development of 
leadership potential of 
students in the 
conditions of distant 
learning. Актуальнi 



питання гуманiтарних 
наук: Мiжвузiвський 
збiрник наукових 
праць молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогiчного 
унiверситету iменi 
Iвана Франка. 
Дрогобич. 2021. Вип. 
35. Том 5. – с. 233-238.
4. Yevheniia Moshtagh, 
Maryna Ryzhenko. 
Training of foreign 
language teachers in the 
conditions of distance 
education // Актуальнi 
питання гуманiтарних 
наук: Мiжвузiвський 
збiрник наукових 
праць молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогiчного 
унiверситету iменi 
Iвана Франка, випуск 
35, том 4, стр. 241-248.

309984 Михайлова 
Тетяна 
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Диплом 
спеціаліста, 
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державний 
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рік закінчення: 
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спеціальність: 
7.02030301 
українська 

мова і 
література, 

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет 

імені Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2020, 

спеціальність: 
014 Середня 

освіта, Диплом 
кандидата наук 

ДK 016493, 
виданий 

13.11.2002

26 ОК 15 Історія 
української і 
зарубіжної 
літератури

Михайлова Т.В. 
Актуальні проблеми 
викладання 
зарубіжної літератури 
у вищій школі // 
Актуальні питання 
гуманітарних наук: зб. 
наук. праць молодих 
вчених Дрогобицького 
педагогічного 
університету імені І. 
Франка. – Дрогобич: 
ВД «Гельветика», 
2021. – Вип. 41. (Index 
Copernicus 
International)

330799 Шевцова 
Катерина 
Анатоліївна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
університет 
імені В.Н. 

Каразіна, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та література 
(англійська)

18 ОК 7 
Практичний 
курс 
англійської 
мови

1. Підвищення 
кваліфікації у TESOL-
Ukraine Online Teacher 
Development Institute 
з курсу « Teaching 4 
skills Online» (30 год.) 
та « Social and 
Emotional Learning» 
(15 год.). 
 Сертифікат № 14.01.-
25.02.2021 – 132.
2. Nina S. Minina, 
Kateryna A. Shevtsova. 
Retrospective analysis 
of transpositions in 
grammar. 
Contemporary Issues in 
Philology. Innovative 
Methods of Teaching 
Foreign Languages : 
monograph : in 2 vol. / 
edit. O. L. Ilienko ; O. 
M. Beketov 



National University of 
Urban Economy in 
Kharkiv, Tesol-Ukraine. 
– Kharkiv : O. M. 
Beketov NUUE, 2021. –
In partnership with 
University of Texas at 
San Antonio, Texas, 
USA. Volume 1. – 2021. 
– 75-84 p.
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педагогічний 
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014 Середня 

освіта, Диплом 
кандидата наук 

ДK 016493, 
виданий 

13.11.2002

26 ОК 12 Вступ до 
мовознавства

1.Михайлова Т. В. 
Гіпонімія як лексико-
семантична категорія 
/ Т. В. Михайлова // 
Лінгвістичні 
дослідження: зб. наук. 
праць Харківського 
національного 
педагогічного 
університету ім. Г. С. 
Сковороди. – Харків, 
2016. – Вип. 41. – 
С.57–66.)                                                                                                                                                                         
2. Михайлова Т. В. 
Концепція тлумачного 
термінологічного 
словника / Т. В. 
Михайлова // Наукові 
записки Вінницького 
державного 
педагогічного 
університетуту ім. М. 
Коцюбинського. 
Серія: Філологія (мо-
вознавство): зб. наук. 
пр. – Вінниця: ТОВ 
«Фірма Планер», 
2018. – Вип. 26. – С. 7-
22.  
3. Mykhaylova T. Types 
of division the 
computer vocabulary 
into thematic groups / 
Tetyana Mykhaylova, 
Olena Havrylova // 
Young Researchers in 
the Global World : 
Vistas and Challenges : 
Book of papers of the 
2020 International 
Forum for Young 
Researchers, Kharkiv, 
April 24, September 25, 
2020 / O. M. Beketov 
National University of 
Urban Econоmy in 
Kharkiv, TESOL – 
Ukraine [and oth.]. – 
Львів : «Галицька 
видавнича спілка», 
2020. – P 343–349. 
http://www.tesol-
ukraine.com/wp-
content/uploads/2020/
06/FORUM-
Conference-TESOL-
Ukraine_2020_.pdf 
4. . Anisenko, Helen; 
Mykhaylova, Tetyana. 
Jazz epoch in the novel 
of Francis Scott 
Fitzerald “The Great 
Gatsby” / Helen 
Anisenko; Tetyana 
Mykhaylova // 25 Years 
of TESOL in Ukraine: 
Honoring the Past and 
Shaping the Future: 
Book of Convention 



Papers / Comp. S. 
Zubenko. Eds. S. 
Zubenko, L. 
Kuznetsova. – Львів: 
ПП «Марусич», 2020. 
– P. 9–10.

279854 Камєнєва 
Ірина 
Адамівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
університет ім. 
В.Н. Каразіна, 

рік закінчення: 
2006, 

спеціальність: 
030502 Мова 
та лiтература 
(англійська), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 059272, 
виданий 

09.02.2021

9 ОК 14 
Лексикологія 
аглійської 
мови  

1. І. А. Камєнєва, Є. С. 
Моштаг. Лексикологія 
англійської мови: 
конспект лекцій для 
студентів 
спеціальності 035 
«Філологія» / І. А. 
Камєнєва, Є. С. 
Моштаг; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 
118 с.
2. Стажування: 8 
лютого - 19 березня 
2021 року, 
Венеціанський 
університет 
Ка’Фоскарі (Італія), 
науково-педагогічне 
стажування на тему « 
Українські традиції та 
європейські інновації 
в підготовці 
викладачів-
філологів» за фахом 
«Філологічні науки» в 
обсязі 6 кредитів (180 
годин), сертифікат № 
FSI – 81907 – CaF від 
19.03.2021р
3. Каменева И. А. 
Метафорические 
репрезентации 
понятия вода в поэзии 
Ф.И. Тютчева. Русская 
филология. Вестник 
Харьковского 
национального 
педагогического 
университета имени 
Г.С. Сковороды. № 2 
(68). Харьков. 2019, С. 
19–25 // 
http://journals.hnpu.ed
u.ua/index.php/philolo
gy/article/view/2283 
4. Каменева И. А. 
Метафорическая 
модель «хаос-космос» 
в поэзии Ф.И. 
Тютчева. Науково-
практичний журнал 
«Закарпатські 
філологічні студії». 
Випуск 14. Том 1. 
Ужгород. 2020. С. 9–
14 // http://zfs-
journal.uzhnu.uz.ua/arc
hive/14/part_1/3.pdf 
5. Камєнєва І.А. 
Метафоризація 
поняття «хаос» у 
поезії Ф.І. Тютчева. 
Лінгвістичні 
дослідження. Збірник 
наукових праць 
Харківського 
національного 
педагогічного 
університету імені Г.С. 
Сковороди. Випуск 54. 
Частина 1. Харків. 
2021. С. 132–145 // 



file:///C:/Users/532B~
1/AppData/Local/Temp
/3459-6981-1-SM.pdf 
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економіки і 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
педагогічний 
університет 

імені Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
035 Філологія

2 ОК 7 
Практичний 
курс 
англійської 
мови

1. Науково-
педагогічне 
стажування «СС» 
20167,000001-20 від 
08 січня 2020 року 
«Перекладацька 
компетентність та її 
формування у 
здобувачів-філологів» 
(21.10.2019-27.12.2019, 
Університет імені 
Альфреда Нобеля, 
кафедра прикладної 
лінгвістики та 
методики навчання 
іноземних мов), 
загальний обсяг – 60 
год.
2.Науково-педагогічне 
стажування Свідоцтво 
ПК №316 «Основи 
педагогіки та методи 
викладання» з курсу 
«Іноземна мова». 
(02.03.2020-
02.06.2020, КПК ЦОП 
ХНАДУ), загальний 
обсяг – 180 год.

77941 Крохмаль 
Алла 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 

педагогічний 
університет 

імені Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. 
Російська мова 

і англійська 
мова та 

література, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 012908, 

виданий 
28.03.2013, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

043500, 
виданий 

30.06.2015

19 ОК 13 
Теоретична 
граматика 
англійської 
мови

1. А.М. Крохмаль, І. М. 
Варава Особливості 
технічного перекладу, 
як результат розвитку 
суспільства, науки та 
техніки. // Актуальні 
проблеми романо-
германської філології 
та прикладної 
лінгвістики. – 
Чернівецький 
національний 
університет імені 
Юрія Федьковича, 
2017. – Вип. 2(15). – С. 
28-31.
2. Є. С. Моштаг, А. М. 
Крохмаль. 
Синтаксична 
надмірність і 
синтаксична 
компресія як засоби 
експресивного 
синтаксису в сучасних 
українських 
тревелогах. // Вісник 
МДУ. Серія: 
Філологія. Вип. 19 – 
Маріуполь 2018 с. 137-
142.

77941 Крохмаль 
Алла 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 

педагогічний 
університет 

імені Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. 
Російська мова 

і англійська 

19 ОК 10 
Фонетика 
англійської 
мови

1. Крохмаль, А.М., 
Риженко, М.В. (2021) 
Практичний курс з 
фонетики англійської 
мови.навчальний 
посібник. Харківський 
національний 
університет міського 
господарства імені О. 
М. Бекетова 
https://eprints.kname.e
du.ua/59227/  
2. О.Л. Ільєнко, А.М. 
Крохмаль. Специфіка 
передачі 
центрального 
кольоративного 
образу в українському 



мова та 
література, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012908, 
виданий 

28.03.2013, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
043500, 
виданий 

30.06.2015

перекладі роману Рути 
Шепетіс «Between 
Shades of Gray». // 
European Journal of 
Humanities and Social 
Sciences. – Vienna, 
2017. – Special Issue 
for Ukraine №1. -  P. 
31-33
3. Крохмаль А.М. 
Моргунова С.О., 
Використання 
мобільних додатків як 
засобу розвитку 
іншомовних 
лексичних навичок 
студентів // Проблеми 
і перспективи 
підготовки іноземних 
студентів: матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Харків, 11-12 жовтня 
2018 р. - С. 151-156.

64824 Моштаг 
Євгенія 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 

педагогічний 
університет 

імені Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. 
Українська 

мова і 
література та 

англійська 
мова, Диплом 

магістра, 
Харківський 
державний 

педагогічний 
університет ім. 

Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 

(англійська), 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 054998, 

виданий 
20.03.2018, 

Атестат 
доцента AД 

006933, 
виданий 

09.02.2021

19 ОК 14 
Лексикологія 
аглійської 
мови  

1. English Lexicology: 
tutorial \ O.L. Ilienko, 
I.A. Kamienieva, Ye.S. 
Moshtag; O.M. Beketov 
National University of 
Urban Economy in 
Kharkiv. – Kharkiv: 
Pablishing House I. 
Ivanchenka, 2020. – 
218 p.
2. І. А. Камєнєва, Є. С. 
Моштаг. Лексикологія 
англійської мови: 
конспект лекцій для 
студентів 
спеціальності 035 
«Філологія» / І. А. 
Камєнєва, Є. С. 
Моштаг; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 
118 с.
3. Крохмаль А. М., 
Моштаг Є. С. 
Полікультурна освіта 
як складник розвитку 
професійного 
самовдосконалення 
майбутніх 
перекладачів на 
заняттях із 
лексикології. 
Науковий журнал 
Причорноморського 
науково-дослідного 
інституту економіки та 
інновацій 
«Інноваційна 
педагогіка». Одеса: 
ПУ 
«Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій», 2019. Вип. 
11, Т. 2. С. 90-93. 
http://www.innovpeda
gogy.od.ua/archives/20
19/11/part_2/11-
2_2019.pdf 
4. Є. С. Моштаг, М. В. 
Риженко. Різновиди 
та специфіка 
вираження часткових 



оцінок у тревелозі 
Ірен Роздобудько 
«Мандрівки без сенсу 
і моралі». Лінгвістичні 
дослідження: збірник 
наукових праць 
Харківського 
національного 
педагогічного 
університету імені Г. 
С. Сковороди. Харків, 
2020. Вип. 53. C. 17 – 
27. 
http://journals.hnpu.ed
u.ua/index.php/lingvist
ics

255935 Осінська 
Марія 
Сергіївна

Доцент, 
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роботи

Навчально-
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менеджменту

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 

університет 
імені В.Н. 

Каразіна, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та література 
(англійська), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 041411, 
виданий 

14.06.2007

16 ОК 9 Теорія і 
практика 
перекладу 
(англійська 
мова)

1. O.Tarabanovska, Ye. 
Moshtagh, M. Osinska, 
M. Ryzhenko, 
O.Havrylova. Adequacy 
and Equivalence of the 
Texts Translated via 
Machine Translation 
Systems. / Journal of 
Theoretical and Applied 
Information 
Technology, Vol. 98, No 
16 / 3337-3351 pp., 
Islamabad, PAKISTAN  
(Scopus) 
http://www.jatit.org/vo
lumes/Vol98No16/13Vo
l98No16.pdf
2. Osinska M., 
Moshtagh Ye. 
Methodological 
guidelines for 
individual work on the 
subject “Theory and 
Practice of Translation 
(English Language)” 
(for the 2nd year full-
time students 
specializing in 035 – 
Philology / О. M. 
Bекеtоv National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv ; 
com. : M. S. Osinska, 
Ye. S. Moshtagh. – 
Kharkiv : O. M. Beketov 
NUUE, 2020. – 37 p. 
http://eprints.kname.e
du.ua/55381/1/2020%2
0печ.%20321М..pdf
3. Osinska, O. M. 
(2019) Methodological 
guidelines for 
individual work on the 
subject “Practical 
Course of the English 
Language” (for the 1st 
year full-time students 
specializing in 035 – 
Philology.
https://eprints.kname.e
du.ua/52960/ 
4. Каминін І. М., 
Осінська М. С. 
Методичні вказівки та 
завдання для 
самостійної роботи 
студентів з практики 
письмового англо-
українського науково-
технічного перекладу. 
Для студентів 3 курсу 
факультету іноземних 
мов : навчально-
методичний посібник 



/ І.М. Каминін, М.С. 
Осінська // Х. : ХНУ 
імені В. Н. Каразіна, 
2019. – 28 с. – Режим 
доступу: 
http://foreign-
languages.karazin.ua/re
sources/a45dc6a6dc31a
7c5c73cd81493fbba3b.p
df
5. Учасник 
міжнародного проекту 
Erasmus+ 619285-ЕРР-
1-2020-1-FL-EPPA2-
CBHE-JP «Multilevel 
Local, Nation- and 
Regionwide Education 
and Training in Climate 
Services, Climate 
Change Adaptation and 
Mitigation - ClimEd» 
(2021-2023), наказ № 
26-01 від 2 лютого 
2021 р. Член 
конкурсної комісії 
проекту Erasmus+ ICT 
“METU Virtual 
International Staff 
Training Week”, наказ 
№ 211-01 від 07 
червня 2021р.

367488 Назимко 
Олена 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
кандидата наук 

ДK 051027, 
виданий 

05.03.2019

27 ОК 7 
Практичний 
курс 
англійської 
мови

1.Сергеєва Т.В., 
Назимко О.В. 
Механізми 
формування 
розумових 
мовленнєвих дій у 
процесі навчання 
іноземної мови // 
Теорія і практика 
сучасної психології. -  
Випуск № 1, Т. 2, 2019 
р. – 208 c. - С. 107-112. 
ISSN 2663-6026 
(Print). ISSN 2663-
6034 (Online). 
2.Назимко О.В. 
Когнітивні 
особливості 
формування 
розумових дій 
студентів при 
сприйнятті та 
породженні 
іншомовного 
висловлювання / 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету.. Серія 
Психологічні науки – 
Вип. 1, том 1. – 2018. – 
С. 138 – 142. 
3. O.V. Nazymko 
Scientific approaches to 
the development of 
language competence of 
students in the process 
of foreign language 
training / Вісник 
Харківського 
національного 
педагогічного 
університету імені ГС 
Сковороди. 
Психологія, 2017, 
№57, С. 218-226. 
4. Назимко О.В. 
Аналіз розумових дій 
студентів при 



сприйнятті та 
породженні 
іншомовного 
висловлювання / 
Теоретичні і 
прикладні проблеми 
психології №3 (44) 
Северодонецьк, 2017 
Том 3. Збірник 
наукових праць., С. 
193 – 204. 
5. Назимко О.В. 
Розвиток мовної 
компетентності 
студентів на основі 
реальних дій, 
спрямованих на 
сприйняття та 
породження мовного 
висловлювання // 
Вісник Харківського 
національного 
педагогічного 
університету імені Г.С. 
Сковороди. 
Психологія, 2017, 
№55, с. 163-170.

160928 Ільєнко 
Олена 
Львівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
доктора наук 
ДД 010047, 

виданий 
24.09.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 039918, 
виданий 

03.07.1991, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
001702, 
виданий 

30.12.1994

34 ОК 11 
Стилістика 
англійської 
мови 

1. English Stylistics: 
tutorial \ O.L. Ilienko, 
I.A. Kamienieva, Ye.S. 
Moshtag; O.M. Beketov 
National University of 
Urban Economy in 
Kharkiv. – Kharkiv: 
O.M. Beketov NUUE, 
2021. – 146 p.
2. Ільєнко О.Л. Про 
деякі питання 
перекладу в аспекті 
міжкультурної 
комунікації. Актуальні 
проблеми романо-
германської філології 
та прикладної 
лінгвістики . 
Науковий журнал- 
Випуск 1(14) – 
Чернівці, 2017 –  С. 
213-218. 
3. О.Л. Ільєнко, А.М. 
Крохмаль. Специфіка 
передачі 
центрального 
кольоративного 
образу в українському 
перекладі роману Рути 
Шепетіс «Between 
Shades of Gray». // 
European Journal of 
Humanities and Social 
Sciences. – Vienna, 
2017. – Special Issue 
for Ukraine №1. –  P. 
31-33. 
4. Жук Л.Я. Ільєнко 
О.Л. Функції 
цитування в 
політичному дискурсі. 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 
„Лінгвістика” : Зб. 
наукових праць. 
Випуск 32 / Херс. 
держ. ун-т. – Херсон : 
ХДУ, 2018. – С. 144-
150. 
5. Ільєнко О.Л. 
Етимологія і не 



тільки: про деякі 
особливості в роботі 
перекладача. Наукові 
записки. Випуск 164, 
Кропивницький: 
«Код», 2018.– С.525-
529.  
6. Ilienko Olena. 
Training motivation 
component of 
competitiveness for 
future professionals of 
municipal economy / 
Olena Ilienko // 
Наукові записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія: педагогіка. 
2018. № 2 – С. 36–43. 
(Index Copernicus). 
7. Ільєнко О. Л., 
Моштаг Є. С. Питальні 
і окличні речення як 
засоби експресивного 
синтаксису в сучасній 
жіночій подорожній 
прозі / Наукові 
записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія»: 
серія «Філологія». 
Острог: Вид-во 
НаУОА, 2019. Вип. 5 
(73), березень. С. 127-
129.
8. Проблема 
іміджевого 
сприйняття професії 
філолога у 
міжнародній дискусії  
/ О.О. Резван, О.Л. 
Ільєнко // Наукові 
записки : [збірник 
наукових статей] / М-
во освіти і науки 
України, Нац. пед. ун-
т імені 
М.П.Драгоманова – 
Київ : Вид-во НПУ 
імені М. П. 
Драгоманова, 2019. 
Випуск СXХХХV (145). 
– 246 с. – (Серія 
педагогічні науки). – 
С. 174 – 183.

309987 Стародубцев
а Людмила 
Геннадіївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
університет 
імені В.Н. 

Каразіна, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та література

21 ОК 7 
Практичний 
курс 
англійської 
мови

1. Стародубцева Л.Г. 
Особливості 
викладання науково-
технічного перекладу 
студентам інженерних 
та мовних 
спеціальностей / Л.Г. 
Стародубцева // Young 
Scientist: наук. журн. – 
2020 –  Вип. 4. (80). – 
С. 619-623 – (Index 
Copernicus)
2. Стародубцева Л.Г. 
Можливості 
застосування кейс-
методу у 
дистанційному 
навчанні англійській 
мові професійного 
спрямування  / Л.Г. 
Стародубцева // Young 



Scientist: наук. журн. – 
2018 –  Вип. 6. (2). – С. 
346-349 – (Index 
Copernicus)
3. Liudmyla G. 
Starodubtseva. Case 
method as a motivating 
factor for 
students’ academic 
progress at distant 
education. 
Contemporary Issues in 
Philology. Innovative 
Methods of Teaching 
Foreign Languages : 
monograph : in 2 vol. / 
edit. O. L. Ilienko ; O. 
M. Beketov 
National University of 
Urban Economy in 
Kharkiv, Tesol-Ukraine. 
– Kharkiv : 
O. M. Beketov NUUE, 
2021. – In partnership 
with University of Texas 
at San Antonio, Texas, 
USA. 
Volume 2. – 2021. – 
318-339 p.

279834 Шумейко 
Людмила 
Василівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
кандидата наук 

ФЛ 012270, 
виданий 

22.02.1989, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002842, 
виданий 

01.09.1992

36 ОК 7 
Практичний 
курс 
англійської 
мови

1. Ільєнко О.Л., 
Шумейко Л.В. 
Характеристика 
мовної особистості 
президента США 
Дональда Трампа // 
Вісник 
Маріупольського 
державного 
університету: Зб. наук. 
праць. Серія 
Філологія. Вип. 23. 
2020. С. 170-178. 
Стаття в системі Index 
Copernicus
2.Максименко Ю. С., 
Шумейко Л. В. 
Функціонування 
запозичених з 
англійської мови слів 
у сучасному 
молодіжному 
дискурсі. Збірник 
наукових праць 
Наукові записки 
Національного
університету 
«Острозька академія». 
Серія «Філологія». 
ISSN 2519-2558. - 
Острог, 2020.С 96 - 99.  
3.Максименко Ю. С., 
Шумейко Л. В., 
Кривоніс К. 
Особливості 
комунікації людей 
старшого віку 
(Лексико-дискурсивні 
характеристики). 
Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник 
наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. Вип. № 
39, 2021 С 124-129
4. Liudmyla V. 



Shumeiko. On the 
history of theoretical 
discussion about the 
category of aspect in 
English and its 
significance for the 
practice of translation . 
Contemporary Issues in 
Philology. Innovative 
Methods of Teaching 
Foreign Languages : 
monograph : in 2 vol. / 
edit. O. L. Ilienko ; O. 
M. Beketov 
National University of 
Urban Economy in 
Kharkiv, Tesol-Ukraine. 
– Kharkiv : O. M. 
Beketov NUUE, 2021. – 
In partnership with 
University of Texas at 
San Antonio, Texas, 
USA. Volume 1. – 2021. 
– 237-243 p.

393720 Семенова 
Людмила 
Валентинівн
а

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

25 ОК 7 
Практичний 
курс 
англійської 
мови

1. Підвищення 
кваліфікації у TESOL-
Ukraine Online Teacher 
Development Institute 
з курсу « Teaching 4 
skills Online» (30 год.) 
та « Social and 
Emotional Learning» 
(15 год.).  Сертифікат 
№ 14.01.-25.02.2021 – 
131.
2.Semenova L., 
Plotnikova N, Vnukova 
K. Higher educational 
institutions: 
diversification of 
funding sources. 
Pedagogy theory : 
monography / 
Aksonova O., Avdieieva 
S., Pivnenko Yu. – 
International Science 
Group. Boston: 
Primediae Launch, 
2020. P. 95-103 
3.Toryanik L., 
Semenova L., Vnukova 
K. Using the interactive 
technologies in teaching 
English as the effective 
way of improving 
communicative 
competence of language 
skills. The 8 th 
International scientific 
and practical 
conference « 
Information, itsimpact 
on social and technical 
processes » (March 16-
17, 2020).Haifa, Israel 
2020. 261 p., p.22-26
4. Буданова Л.Г., 
Торяник 
Л.А.,Семенова Л.В. 
Podcasts as the main 
aspect to improve 
communicativ skills in 
teaching English. 
Abstracts of iii 
international scientific 
and practical 
conference. Tokyo, 
Japan.10-11 february 
2020, p 146-149.
5. Плотнікова Н.В., 



Семенова Л.В., 
Внукова К.В. 
Художній переклад як 
особливий вид 
перекладацької 
діяльності.theory, 
science and practice 
.Abstracts of III 
International Scientific 
and Practical 
Conference Tokyo, 
Japan October 05-08, 
2020,  рр. 322-325.
6. Буданова Л. Г., 
Торяник Л. А., 
Семенова Л. В., 
Внукова К. В. The main 
aspects of information 
technologies for 
improving English 
communicative 
competence of students’ 
self-assistant learning. 
Abstracts of II 
International Scientific 
and Practical 
Conference Kyoto, 
Japan 4-6 November 
2020, рр. 226-232. 
7.L.A. Toryanik, L.V. 
Semenova, V.V. 
Chitishvili, Language 
portfolio as the means 
of authentic specific 
materials for 
professional 
communication in 
English. Матеріали IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
Модернізація та 
наукові дослідження: 
парадигма 
інноваційного 
розвитку суспільства і 
технологій. 29–30 
січня 2021 р. м. Київ,с. 
58-63.

Диплом
ЛК ВЕ № 008481 
червень 1996 р.
ХДПУ ім.. 
Г.С.Сковороди
спеціальність 
«Російська мова та 
література та 
англійська мова»

367471 Келюх Ольга 
Юріївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Донецький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
030502 

Німецька, 
англійська 

мови та 
літератури

16 ОК 8 
Практичний 
курс (друга 
іноземна мова)

1.Подоляка І.М., 
Келюх О.Ю. 
Особливості 
використання нових 
інформаційних 
технологій у 
викладанні 
англійської мови у 
вищих навчальних 
закладах. / І.М. 
Подоляка // 
Педагогіка 
формування творчої  
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах : зб. наук, пр. 
– Запоріжжя, 2021. – 
№ 77. – С. 194-199.
2. Підвищення 
кваліфікації у TESOL-
Ukraine Online Teacher 



Development Institute 
з курсу « Teaching 4 
skills Online» (30 год.) 
та « Social and 
Emotional Learning» 
(15 год.).  Сертифікат 
№ 14.01.-25.02.2021 – 
78.
3. 2015-2017 рр. брала 
участь у проєкті 
«Створення, розвиток 
та функціонування 
центрів підтримки 
сім′ї у Харківській та 
Донецькій областях 
України» для ВПО 
(внутрішньо 
переміщених осіб) за 
підтримки UNICEF у 
якості викладача та 
перекладача 
німецької та 
англійської мов.
2015-2017 рр. брала 
участь у проєкті 
«Розвиток 
самозайнятості серед 
внутрішньо 
переміщених осіб в 
Україні» в Донецькій, 
Луганській. Одеській 
та Харківській області  
у якості викладача та 
перекладача 
німецької та 
англійської мов.
4.З 2018 р. по 
теперішній час 
забезпечує переклад 
матеріалів 
міжнародних 
щорічних проєктів 
«Олені Святого 
Миколая» на 
англійську та німецьку 
мови.

213542 Остапченко 
Вікторія 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
університет 
імені В.Н. 

Каразіна, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

030507 
Переклад, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 054337, 
виданий 

15.10.2019

10 ОК 8 
Практичний 
курс (друга 
іноземна мова)

1. Остапченко В. О. 
Типи імплікатур у 
поетичному дискурсі 
Р.М. Рільке // 
Науковий вісник 
Східноєвропйського 
національного 
університету ім. Лесі 
Українки. Серія 
«Філологічні науки». 
–   2016. –  №6 (331). – 
С. 126-130
2. Остапченко В. О. 
Синтаксичні 
індикатори імплікатів 
у поетичному дискурсі 
Р. М. Рільке // Вісник 
ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна. 2017. Вип. 
85. С. 122–127.
3. Остапченко В. О. 
Алюзійні імплікатури 
у поетичному дискурсі 
Р.М. Рільке // 
Науковий записки. 
Випуск 164. Серія: 
Філологічні науки. 
Кропивницький: КОД, 
2018. С. 427–432.
4. Остапченко В. О. 
Анжамбеман як 
тригер імплікату в 
лірико-поетичному 
дискурсі Р.М. Рільке 



// Science and 
Education a New 
Dimension. Philology, 
VI(46), Issue: 159, 
2018. С. 56–59. URL: 
https://doi.org/10.3117
4/SEND-Ph2018-
159VI46

367477 Шуляков 
Ігор 
Миколайови
ч

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
університет 
імені В.Н. 

Каразіна, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та література

21 ОК 8 
Практичний 
курс (друга 
іноземна мова)

1. Shuliakov Igor M. 
Cultural intercourse 
model of 
communication in the 
process of learning 
foreign languages / 
Contemporary Issues in 
Philology. Innovative 
Methods of Teaching 
Foreign Languages : 
monograph : in 2 vol. / 
edit. O. L. Ilienko ; O. 
M. Beketov National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv, 
Tesol-Ukraine. – 
Kharkiv : O. M. Beketov 
NUUE, 2021. – In 
partnership with 
University of Texas at 
San Antonio, Texas, 
USA. Volume 2. – 2021. 
290-300 p.
2. Шуляков І. М. 
Модель розгляду 
сучасної діалогової 
ситуації / І. М. 
Шуляков // Культура 
України. Серія: 
Культурологія : зб. 
наук. пр. / М-во 
культури України, 
Харків. держ. акад. 
культури ; [редкол.: В. 
М. Шейко (відп. ред.) 
та ін.]; за заг. ред. В. 
М. Шейка. — Харків, 
2019. — Вип. 64. — C. 
73-85. 
3. Шуляков І. М. 
Тексти культури в 
діалоговій концепції 
М. Бахтіна та В. 
Біблера / І. М. 
Шуляков // Культура 
України. Серія: 
Культурологія : зб. 
наук. пр. / М-во 
культури України, 
Харків. держ. акад. 
культури ; [редкол.: В. 
М. Шейко (відп. ред.) 
та ін.] ; за заг. ред. В. 
М. Шейка. — Харків, 
2018. — Вип. 60. — C. 
142-149. — 
https://doi.org/10.3151
6/2410-5325.060.015.
4. Шуляков І. М. 
Міжкультурна 
взаємодія та її види / 
І. М. Шуляков // 
Культура України. 
Серія: Культурологія : 
зб. наук. пр. / М-во 
культури України, 
Харків. держ. акад. 
культури ; [редкол.: В. 
М. Шейко (відп. ред.) 
та ін.] ; за заг. ред. В. 
М. Шейка. — Харків, 
2017. — Вип. 58. — C. 



85-93. — Бібліогр.: 8 
назв.

188566 Юрченко 
Дмитро 
Олександров
ич

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
педагогічний 
університет 

імені Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 
(німецька, 
італійська)

15 ОК 8 
Практичний 
курс (друга 
іноземна мова)

1. Стажування у 
Харківському 
національному 
автомобільно-
дорожньому 
університету. 
Тема: «Дистанційне 
викладання німецької 
мови»(180г), 
свідоцтво № ПК 657 
від 25.05.2021 
2. Jurtschenko, D.O. 
(2019) Text- und 
Aufgabensammlung für 
die Gestaltung des 
praktischen Unterrichts 
im Studienfach 
Fremdsprache 
(Deutsch) (für die 
Direktstudenten des 
ersten Studienjahres).
https://eprints.kname.e
du.ua/54205/ 
3. Jurtschenko, D.O. 
(2019) Text- und 
Aufgabensammlung für 
die Gestaltung des 
praktischen Unterrichts 
im Studienfach 
Fremdsprache 
(Deutsch) (für die 
Direktstudenten des 
ersten Studienjahres). 
https://eprints.kname.e
du.ua/54204/
4. Юрченко, Д.О. 
(2021) Методичні 
рекомендації до 
організації 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Іноземна 
Мова» (Німецька 
Мова) (для студентів 
1–2 курсів денної 
форми навчання) 
(Німецькою мовою) 
https://eprints.kname.e
du.ua/59091/ 
5. Юрченко, Д.О. 
(2021) Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни «Іноземна 
мова» (німецька мова) 
(для студентів 1–2 
курсів денної форми 
навчання). 
6. Dmytro Yurchenko.  
Projektmethode Im 
Deutschunterricht. 
Young Researchers in 
the Global World : 
Vistas and Challenges : 
Book of papers of the 
2020 International 
Forum for Young 
Researchers, Kharkiv, 
April 24, September 25, 
2020 / O. M. Beketov 
National University of 
Urban Econоmy in 
Kharkiv, TESOL – 
Ukraine [and oth.]. – 
Львів : «Галицька 
видавнича спілка», 



2020. – Р.418-424 
http://www.tesol-
ukraine.com/wp-
content/uploads/2020/
06/FORUM-
Conference-TESOL-
Ukraine_2020_.pdf 

279880 Маковєй 
Радул 
Григорович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

23 ОК 9 Теорія і 
практика 
перекладу 
(англійська 
мова)

1.Radul Hr. Makoviei, 
Oksana M. Makoviei. 
Modern technologies of 
foreign language 
professional training 
and optimal methods of 
their use in higher 
education institutions 
in the context of 
synchronous and 
asynchronous distance 
learning. Contemporary 
Issues in Philology. 
Innovative Methods of 
Teaching Foreign 
Languages : monograph 
: in 2 vol. / edit. O. L. 
Ilienko ; O. M. Beketov 
National University of 
Urban Economy in 
Kharkiv, Tesol-Ukraine. 
– Kharkiv : O. M. 
Beketov NUUE, 2021. – 
In partnership with 
University of Texas at 
San Antonio, Texas, 
USA. Volume 2. – 2021. 
– 386 с. 
http://www.tesol-
ukraine.com/wp-
content/uploads/2021/
06/%D0%A2%D0%9E%
D0%9C-2.pdf
3. Підвищення 
кваліфікації у TESOL-
Ukraine Online Teacher 
Development Institute 
з курсу  Teaching 4 
skills Online» (30 год.) 
та « Social and 
Emotional Learning» 
(15 год.). 
 Сертифікат № 14.01.-
25.02.2021 – 146

Горлівський 
державний 
педагогічний інститут 
іноземних мов ім. 
Н.К.Крупської 
(ГГПИИЯ), 
диплом № ЛЖ 009281 
від 22.06.1994 р., 
спеціальність 
англійська мова, 
кваліфікація вчитель 
англійської мови

153977 Варава Ірина 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

31 ОК 8 
Практичний 
курс (друга 
іноземна мова)

1. Варава І. 
Фразеологічний образ 
як ключовий елемент 
тексту і його передача 
в англо-українському 
перекладі /  І. Варава, 
С. Бучковська  
//Актуальні проблеми 
романо-германської 
філології та 
прикладної 
лінгвістики. Збірник 
наукових праць (ISSN 
2307-633X). Чернівці, 



2017 -  С.115-126.
2. Варава І. М. 
Особливості 
технічного перекладу, 
як результат розвитку 
суспільства, науки та 
техніки/ І. М. Варава, 
А. М. Крохмаль // 
Актуальні проблеми 
романо-германської 
філології та 
прикладної 
лінгвістики. Збірник 
наукових праць (ISSN 
2307-633X). Чернівці, 
2017 -  С. 110-122
3. Варава І. М. 
Особливості науково-
дослідницької 
діяльності студентів 
як суб’єктів вищої 
освіти // Сучасні 
інформаційні 
технології та 
інноваційні методики 
навчання у підготовці 
фахівців: методологія, 
теорія, досвід, 
проблеми: Зб. наук. 
пр. – Київ-Вінниця, 
2018. - Випуск 52. – С. 
247-250.
4. Варава І. М. 
Проблема академічної 
доброчесності у 
сучасному суспільно-
освітньому 
середовищі // 
Науковий часопис 
національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
5. Педагогічні науки: 
реалії та перспективи: 
Зб. наук. пр. – Київ: 
Вид-во НПУ імені М. 
П. Драгоманова, 2019. 
-  Випуск 66. – С. 22-
26.
5. Варава І. М., 
Гаврилова О. В. 
Навчання 
аналітичного читання 
на основі творів А. 
Конан-Дойля «Собака 
Баскервілів» і 
«Загублений світ» // 
Інноваційна 
педагогіка. Науковий 
журнал. – 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2019. -  
Вип. 18.Том І. – С. 96-
99.
6. Ірина Варава. 
Причини існування 
академічної 
недоброчесності 
студентства в 
сучасному освітньо-
науковому просторі та 
шляхи її подолання 
//Актуальні проблеми 
гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник 
наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького 
педагогічного 
університету імені 



Івана Франка / 
[редактори-
упорядники М. 
Пантюк, А. Душний, І. 
Зимомря]. – 
Дрогобич: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. – 
Вип. 33. Том. 1. – С. 
273-278.
7. Варава І. М. 
Педагогічний 
супровід формування 
готовності студентів 
ЗВО до науково-
дослідницької 
діяльності на засадах 
академічної 
доброчесності 
//Вісник Запорізького 
національного 
університету: Зб. наук. 
пр. Педагогічні науки. 
– Запоріжжя: 
Запорізький  
національний 
університет, 2020. - № 
3 (36). Ч. II. – С. 162-
167.
8. Варава І.М. 
Практичні шляхи 
реалізації технології 
формування 
готовності студентів 
ЗВО до науково-
дослідницької 
діяльності на засадах 
академічної 
доброчесності // 
Інноваційна 
педагогіка Науковий 
журнал. – 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. -  
Вип. 36. – С. 132-136.

Харківський 
державний 
університет ім. 
М.Горького 1990 рік,
Спеціальність: 
Французька мова та 
література.
Кваліфікація: 
Філолог, викладач 
французької мови і 
літератури, 
англійської мови, 
перекладач.
Диплом УВ №717014

64824 Моштаг 
Євгенія 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 

педагогічний 
університет 

імені Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. 
Українська 

мова і 
література та 

англійська 

19 ОК 11 
Стилістика 
англійської 
мови 

1. English Stylistics: 
tutorial \ O.L. Ilienko, 
I.A. Kamienieva, Ye.S. 
Moshtag; O.M. Beketov 
National University of 
Urban Economy in 
Kharkiv. – Kharkiv: 
O.M. Beketov NUUE, 
2021. – 146 p.
2. . І. А. Камєнєва, Є. С. 
Моштаг. Стилістика 
англійської мови: 
конспект лекцій для 
студентів 
спеціальності 035 
«Філологія» / І. А. 
Камєнєва, Є. С. 
Моштаг; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 



мова, Диплом 
магістра, 

Харківський 
державний 

педагогічний 
університет ім. 

Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 

(англійська), 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 054998, 

виданий 
20.03.2018, 

Атестат 
доцента AД 

006933, 
виданий 

09.02.2021

Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 
81 с.
3. Holubnycha, L., 
Kostikova, I., Besarab, 
T., Moshtagh, Y., 
Lushchyk, Y., & 
Dolgusheva, O. (2020). 
Semantic and 
Structural Aspects of 
Donald Trump’s 
Neologisms. 
Postmodern Openings, 
11 (2 Supl 1), 43-59. 
(Web of Science)   
https://doi.org/10.1866
2/po/11.2Sup1/178
4. Є. С. Моштаг, М. В. 
Риженко. Різновиди 
та специфіка 
вираження часткових 
оцінок у тревелозі 
Ірен Роздобудько 
«Мандрівки без сенсу 
і моралі». Лінгвістичні 
дослідження: збірник 
наукових праць 
Харківського 
національного 
педагогічного 
університету імені Г. 
С. Сковороди. Харків, 
2020. Вип. 53. C. 17 – 
27. 
http://journals.hnpu.ed
u.ua/index.php/lingvist
ics

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН  5. 
Співпрацювати з 
колегами, 
представниками 
інших культур та 
релігій, 
прибічниками 
різних політичних 
поглядів тощо.

ОК 2 Українські 
історико-гуманітарні 
студії

Словесні (лекції), практичні 
(практичні заняття)

Поточний контроль, 
підсумковий контроль у 
формі заліку.

ОК 7 Практичний курс 
англійської мови

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

ОК 18 Практика 
перекладу писемного  
та усного мовлення

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда); наочні 
(ілюстрація, демонстрація);, 
практичні.

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.
Поточний контроль – усне 
опитування, підсумкова 
конференція, звіт.

ОК 19 Педагогічна 
практика 

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда); наочні 
(ілюстрація, демонстрація);, 
практичні.

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.
Поточний контроль – усне 



опитування, підсумкова 
конференція, звіт.

ОК 9 Теорія і практика 
перекладу (англійська 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ПРН 16. Знати й 
розуміти основні 
поняття, теорії 
та концепції 
обраної 
філологічної 
спеціалізації, уміти 
застосовувати їх у 
професійній 
діяльності.

ОК 6 Педагогіка Словесні, наочні, практичні Поточний контроль – усне 
та письмове опитування, 
письмовий контроль 
(контрольні роботи, есе 
тощо).
Підсумковий контроль – 
диференційований залік

ОК 9 Теорія і практика 
перекладу (англійська 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ОК 11 Стилістика 
англійської мови 

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Усне опитування, 
програмований контроль.
Поточний контроль – 
тестові роботи, усні 
презентації, виконані в ході 
практичних занять та 
самостійної роботи.
Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 16 Методика 
викладання іноземної 
мови

Лекція, бесіда (евристична і 
репродуктивна), інструктаж; 
Ділова гра, рольова гра, 
інтерактивна гра, симуляція, 
навмисна помилка, диспут, 
дискусія, круглий стіл, 
метод кейсів, метод 
проєктів, метод мозкового 
штурму.
Метод проблемного 
виконання; частково-
пошуковий (евристичний) 
метод; дослідницький 
метод.
Пояснювально- 
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; 
репродуктивний метод.

Поточний контроль та 
підсумковий контроль

ОК 13 Теоретична 
граматика англійської 
мови

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.
Підсумковий контроль – у 
формі екзамену.

ПРН 15. 
Здійснювати 
лінгвістичний, 
літературознавчи
й та спеціальний 
філологічний аналіз 
текстів різних 
стилів і жанрів.

ОК 7 Практичний курс 
англійської мови

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

ОК 11 Стилістика 
англійської мови 

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Усне опитування, 
програмований контроль.
Поточний контроль – 
тестові роботи, усні 
презентації, виконані в ході 
практичних занять та 
самостійної роботи.
Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.



ОК 9 Теорія і практика 
перекладу (англійська 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ОК 14 Лексикологія 
аглійської мови  

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Усне опитування, 
програмований контроль.
Поточний контроль – 
тестові роботи, усні 
презентації, виконані в ході 
практичних занять та 
самостійної роботи.
Підсумковий контроль – у 
формі екзамену.

ОК 15 Історія 
української і 
зарубіжної літератури

Словесні (розповідь, 
пояснення, лекція),
Наочні (ілюстрування, 
презентації), 
Практичні (питання, 
вправи, есе, реферати, 
підготовка доповідей і 
презентацій).

Поточний контроль: усні та 
письмові опитування, 
виконання вправ, 
тестування, написання 
творчих робіт, створення 
презентацій.  
Підсумковий контроль: 
Диференційований залік, 
екзамен.

ОК 20 Переддипломна 
практика

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда); наочні 
(ілюстрація, демонстрація);, 
практичні.

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.
Поточний контроль – усне 
опитування, підсумкова 
конференція, звіт.

ОК 8 Практичний 
курс (друга іноземна 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ПРН 14. 
Використовувати 
мову(и), що 
вивчається(ються)
, в усній та 
письмовій формі, у 
різних жанрово-
стильових 
різновидах і 
регістрах 
спілкування 
(офіційному, 
неофіційному, 
нейтральному), 
для розв’язання 
комунікативних 
завдань у 
побутовій, 
суспільній, 
навчальній, 
професійній, 
науковій сферах 
життя.

ОК 17 Навчальна  
практика 

Лекція, бесіда (евристична і 
репродуктивна), інструктаж; 
Ділова гра, рольова гра, 
інтерактивна гра, симуляція, 
навмисна помилка, диспут, 
дискусія, круглий стіл, 
метод кейсів, метод 
проєктів, метод мозкового 
штурму.
Метод проблемного 
виконання; частково-
пошуковий (евристичний) 
метод; дослідницький 
метод.
Пояснювально- 
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; 
репродуктивний метод.

Поточний контроль та 
підсумковий контроль.

ОК 18 Практика 
перекладу писемного  
та усного мовлення

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда); наочні 
(ілюстрація, демонстрація);, 
практичні.

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.
Поточний контроль – усне 
опитування, підсумкова 
конференція, звіт.

ОК 19 Педагогічна 
практика 

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда); наочні 
(ілюстрація, демонстрація);, 
практичні.

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.
Поточний контроль – усне 
опитування, підсумкова 
конференція, звіт.

ОК 21 Кваліфікаційна 
робота

словесні захист диплому

ОК 22 Атестаційний 
екзамен з анг. мови

- Усне опитування, 
письмовий контроль, 



програмований контроль.
ОК 14 Лексикологія 
аглійської мови  

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Усне опитування, 
програмований контроль.
Поточний контроль – 
тестові роботи, усні 
презентації, виконані в ході 
практичних занять та 
самостійної роботи.
Підсумковий контроль – у 
формі екзамену.

ОК 11 Стилістика 
англійської мови 

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Усне опитування, 
програмований контроль.
Поточний контроль – 
тестові роботи, усні 
презентації, виконані в ході 
практичних занять та 
самостійної роботи.
Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 7 Практичний курс 
англійської мови

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

ОК 9 Теорія і практика 
перекладу (англійська 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ОК 10 Фонетика 
англійської мови

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Усне опитування, 
програмований контроль.
Поточний контроль – 
тестові роботи, усні 
презентації, виконані в ході 
практичних занять та 
самостійної роботи.
Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.

ПРН 13. 
Аналізувати й 
інтерпретувати 
твори української 
та зарубіжної 
художньої 
літератури й усної 
народної 
творчості, 
визначати їхню 
специфіку й місце в 
літературному 
процесі (відповідно 
до обраної 
спеціалізації).

ОК 7 Практичний курс 
англійської мови

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

ОК 8 Практичний 
курс (друга іноземна 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ОК 9 Теорія і практика 
перекладу (англійська 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ОК 11 Стилістика 
англійської мови 

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Усне опитування, 
програмований контроль.
Поточний контроль – 
тестові роботи, усні 
презентації, виконані в ході 
практичних занять та 
самостійної роботи.
Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 15 Історія Словесні (розповідь, Поточний контроль: усні та 



української і 
зарубіжної літератури

пояснення, лекція),
Наочні (ілюстрування, 
презентації), 
Практичні (питання, 
вправи, есе, реферати, 
підготовка доповідей і 
презентацій).

письмові опитування, 
виконання вправ, 
тестування, написання 
творчих робіт, створення 
презентацій.  
Підсумковий контроль: 
Диференційований залік, 
екзамен.

ПРН 12. 
Аналізувати мовні 
одиниці, визначати 
їхню взаємодію та 
характеризувати 
мовні явища і 
процеси, що їх 
зумовлюють.

ОК 7 Практичний курс 
англійської мови

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

ОК 8 Практичний 
курс (друга іноземна 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ОК 9 Теорія і практика 
перекладу (англійська 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ОК 10 Фонетика 
англійської мови

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Усне опитування, 
програмований контроль.
Поточний контроль – 
тестові роботи, усні 
презентації, виконані в ході 
практичних занять та 
самостійної роботи.
Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 12 Вступ до 
мовознавства

Словесні (розповідь, 
пояснення, лекція),
Наочні (ілюстрування, 
презентації), 
Практичні (питання, 
вправи, есе, реферати, 
підготовка доповідей і 
презентацій).

Поточний контроль: усні та 
письмові опитування, 
виконання вправ, 
тестування, написання 
творчих робіт, створення 
презентацій.  
Підсумковий контроль: 
Диференційований залік.

ОК 13 Теоретична 
граматика англійської 
мови

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.
Підсумковий контроль – у 
формі екзамену.

ОК 21 Кваліфікаційна 
робота

словесні захист диплому

ОК 22 Атестаційний 
екзамен з анг. мови

- Усне опитування, 
письмовий контроль, 
програмований контроль.

ОК 1 Сучасна 
українська 
літературна мова

Словесні, наочні, практичні Поточний контроль – усне 
опитування, письмове 
завдання, письмове 
тестування.
Підсумковий контроль: 
модуль 1 – 
диференційований залік, 
модуль 2 – екзамен.

ПРН 11. Знати 
принципи, 
технології і 
прийоми створення 
усних і письмових 
текстів різних 
жанрів і стилів 

ОК 14 Лексикологія 
аглійської мови  

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Усне опитування, 
програмований контроль.
Поточний контроль – 
тестові роботи, усні 
презентації, виконані в ході 
практичних занять та 
самостійної роботи.



державною та 
іноземною 
(іноземними) 
мовами. 

Підсумковий контроль – у 
формі екзамену.

ОК 9 Теорія і практика 
перекладу (англійська 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ОК 11 Стилістика 
англійської мови 

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Усне опитування, 
програмований контроль.
Поточний контроль – 
тестові роботи, усні 
презентації, виконані в ході 
практичних занять та 
самостійної роботи.
Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 13 Теоретична 
граматика англійської 
мови

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.
Підсумковий контроль – у 
формі екзамену.

ОК 7 Практичний курс 
англійської мови

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

ОК 8 Практичний 
курс (друга іноземна 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ПРН 10. Знати 
норми 
літературної мови 
та вміти їх 
застосовувати у 
практичній 
діяльності.

ОК 7 Практичний курс 
англійської мови

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

ОК 8 Практичний 
курс (друга іноземна 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ОК 9 Теорія і практика 
перекладу (англійська 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ОК 11 Стилістика 
англійської мови 

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Усне опитування, 
програмований контроль.
Поточний контроль – 
тестові роботи, усні 
презентації, виконані в ході 
практичних занять та 
самостійної роботи.
Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 12 Вступ до 
мовознавства

Словесні (розповідь, 
пояснення, лекція),
Наочні (ілюстрування, 
презентації), 
Практичні (питання, 
вправи, есе, реферати, 

Поточний контроль: усні та 
письмові опитування, 
виконання вправ, 
тестування, написання 
творчих робіт, створення 
презентацій.  



підготовка доповідей і 
презентацій).

Підсумковий контроль: 
Диференційований залік.

ОК 18 Практика 
перекладу писемного  
та усного мовлення

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда); наочні 
(ілюстрація, демонстрація);, 
практичні.

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.
Поточний контроль – усне 
опитування, підсумкова 
конференція, звіт.

ОК 19 Педагогічна 
практика 

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда); наочні 
(ілюстрація, демонстрація);, 
практичні.

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.
Поточний контроль – усне 
опитування, підсумкова 
конференція, звіт.

ОК 21 Кваліфікаційна 
робота

словесні захист диплому

ОК 14 Лексикологія 
аглійської мови  

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Усне опитування, 
програмований контроль.
Поточний контроль – 
тестові роботи, усні 
презентації, виконані в ході 
практичних занять та 
самостійної роботи.
Підсумковий контроль – у 
формі екзамену.

ПРН 9. 
Характеризувати 
діалектні та 
соціальні різновиди 
мов(и), що 
вивчаються(ється)
, описувати 
соціолінгвальну 
ситуацію.

ОК 21 Кваліфікаційна 
робота

словесні захист диплому

ОК 22 Атестаційний 
екзамен з анг. мови

- Усне опитування, 
письмовий контроль, 
програмований контроль.

ОК 12 Вступ до 
мовознавства

Словесні (розповідь, 
пояснення, лекція),
Наочні (ілюстрування, 
презентації), 
Практичні (питання, 
вправи, есе, реферати, 
підготовка доповідей і 
презентацій).

Поточний контроль: усні та 
письмові опитування, 
виконання вправ, 
тестування, написання 
творчих робіт, створення 
презентацій.  
Підсумковий контроль: 
Диференційований залік.

ОК 11 Стилістика 
англійської мови 

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Усне опитування, 
програмований контроль.
Поточний контроль – 
тестові роботи, усні 
презентації, виконані в ході 
практичних занять та 
самостійної роботи.
Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 7 Практичний курс 
англійської мови

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

ОК 9 Теорія і практика 
перекладу (англійська 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ПРН 8. Знати й 
розуміти систему 
мови, загальні 
властивості 
літератури як 
мистецтва слова, 
історію мови (мов) 
і літератури 
(літератур), що 
вивчаються, і 

ОК 7 Практичний курс 
англійської мови

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

ОК 9 Теорія і практика 
перекладу (англійська 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.



вміти 
застосовувати ці 
знання у 
професійній 
діяльності. 

демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ОК 11 Стилістика 
англійської мови 

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Усне опитування, 
програмований контроль.
Поточний контроль – 
тестові роботи, усні 
презентації, виконані в ході 
практичних занять та 
самостійної роботи.
Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 12 Вступ до 
мовознавства

Словесні (розповідь, 
пояснення, лекція),
Наочні (ілюстрування, 
презентації), 
Практичні (питання, 
вправи, есе, реферати, 
підготовка доповідей і 
презентацій).

Поточний контроль: усні та 
письмові опитування, 
виконання вправ, 
тестування, написання 
творчих робіт, створення 
презентацій.  
Підсумковий контроль: 
Диференційований залік.

ОК 13 Теоретична 
граматика англійської 
мови

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.
Підсумковий контроль – у 
формі екзамену.

ОК 15 Історія 
української і 
зарубіжної літератури

Словесні (розповідь, 
пояснення, лекція),
Наочні (ілюстрування, 
презентації), 
Практичні (питання, 
вправи, есе, реферати, 
підготовка доповідей і 
презентацій).

Поточний контроль: усні та 
письмові опитування, 
виконання вправ, 
тестування, написання 
творчих робіт, створення 
презентацій.  
Підсумковий контроль: 
Диференційований залік, 
екзамен.

ПРН 7. Розуміти 
основні проблеми 
філології та 
підходи до їх 
розв’язання із 
застосуванням 
доцільних методів 
та інноваційних 
підходів. 

ОК 7 Практичний курс 
англійської мови

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

ОК 8 Практичний 
курс (друга іноземна 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ОК 9 Теорія і практика 
перекладу (англійська 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ОК 12 Вступ до 
мовознавства

Словесні (розповідь, 
пояснення, лекція),
Наочні (ілюстрування, 
презентації), 
Практичні (питання, 
вправи, есе, реферати, 
підготовка доповідей і 
презентацій).

Поточний контроль: усні та 
письмові опитування, 
виконання вправ, 
тестування, написання 
творчих робіт, створення 
презентацій.  
Підсумковий контроль: 
Диференційований залік.

ОК 13 Теоретична 
граматика англійської 
мови

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.
Підсумковий контроль – у 
формі екзамену.

ОК 20 Переддипломна 
практика

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда); наочні 
(ілюстрація, демонстрація);, 

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.



практичні. Поточний контроль – усне 
опитування, підсумкова 
конференція, звіт.

ОК 21 Кваліфікаційна 
робота

словесні захист диплому

ПРН 6. 
Використовувати 
інформаційні й 
комунікаційні 
технології для 
вирішення складних 
спеціалізованих 
задач і проблем 
професійної 
діяльності.

ОК 3 Практикум з 
інформаційних та 
комунікаційних 
технологій

Словесні, наочні, практичні Поточний контроль – усне 
опитуваня, захист звітів з 
практичних робіт.
Підсумковий контроль у 
формі заліку.

ОК 7 Практичний курс 
англійської мови

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

ОК 8 Практичний 
курс (друга іноземна 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ОК 9 Теорія і практика 
перекладу (англійська 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ОК 11 Стилістика 
англійської мови 

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Усне опитування, 
програмований контроль.
Поточний контроль – 
тестові роботи, усні 
презентації, виконані в ході 
практичних занять та 
самостійної роботи.
Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 16 Методика 
викладання іноземної 
мови

Лекція, бесіда (евристична і 
репродуктивна), інструктаж; 
Ділова гра, рольова гра, 
інтерактивна гра, симуляція, 
навмисна помилка, диспут, 
дискусія, круглий стіл, 
метод кейсів, метод 
проєктів, метод мозкового 
штурму.
Метод проблемного 
виконання; частково-
пошуковий (евристичний) 
метод; дослідницький 
метод.
Пояснювально- 
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; 
репродуктивний метод.

Поточний контроль та 
підсумковий контроль.

ОК 19 Педагогічна 
практика 

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда); наочні 
(ілюстрація, демонстрація);, 
практичні.

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.
Поточний контроль – усне 
опитування, підсумкова 
конференція, звіт.

ОК 18 Практика 
перекладу писемного  
та усного мовлення

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда); наочні 
(ілюстрація, демонстрація);, 
практичні.

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.
Поточний контроль – усне 
опитування, підсумкова 
конференція, звіт.

ОК 22 Атестаційний 
екзамен з анг. мови

- Усне опитування, 
письмовий контроль, 



програмований контроль.

ПРН 19. Мати 
навички участі в 
наукових та/або 
прикладних 
дослідженнях у 
галузі філології.

ОК 11 Стилістика 
англійської мови 

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Усне опитування, 
програмований контроль.
Поточний контроль – 
тестові роботи, усні 
презентації, виконані в ході 
практичних занять та 
самостійної роботи.
Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 13 Теоретична 
граматика англійської 
мови

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.
Підсумковий контроль – у 
формі екзамену.

ОК 14 Лексикологія 
аглійської мови  

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Усне опитування, 
програмований контроль.
Поточний контроль – 
тестові роботи, усні 
презентації, виконані в ході 
практичних занять та 
самостійної роботи.
Підсумковий контроль – у 
формі екзамену.

ОК 18 Практика 
перекладу писемного  
та усного мовлення

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда); наочні 
(ілюстрація, демонстрація);, 
практичні.

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.
Поточний контроль – усне 
опитування, підсумкова 
конференція, звіт.

ОК 20 Переддипломна 
практика

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда); наочні 
(ілюстрація, демонстрація);, 
практичні.

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.
Поточний контроль – усне 
опитування, підсумкова 
конференція, звіт.

ОК 21 Кваліфікаційна 
робота

словесні захист диплому

ОК 10 Фонетика 
англійської мови

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Усне опитування, 
програмований контроль.
Поточний контроль – 
тестові роботи, усні 
презентації, виконані в ході 
практичних занять та 
самостійної роботи.
Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 22 Атестаційний 
екзамен з анг. мови

- Усне опитування, 
письмовий контроль, 
програмований контроль.

ОК 9 Теорія і практика 
перекладу (англійська 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ОК 7 Практичний курс 
англійської мови

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

ОК 8 Практичний 
курс (друга іноземна 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 



реферати, презентації). контроль, тести.

ПРН 4. Розуміти 
фундаментальні 
принципи буття 
людини, природи, 
суспільства.

ОК 2 Українські 
історико-гуманітарні 
студії

Словесні (лекції), практичні 
(практичні заняття)

Поточний контроль, 
підсумковий контроль у 
формі заліку.

ОК 4 Теорія і практика 
правозастосування

Словесні, практичні, 
ілюстративні

Поточний контроль, 
підсумковий контроль у 
формі заліку

ОК 5 Філософія Словесні (усні), практичні 
(практичні завдання, 
написання есе), 
інтерактивні (дискусії, 
полеміка, презентації)

Усне опитування, 
тестування, письмовий іспит

ПРН 3. 
Організовувати 
процес свого 
навчання й 
самоосвіти.

ОК 20 Переддипломна 
практика

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда); наочні 
(ілюстрація, демонстрація);, 
практичні.

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.
Поточний контроль – усне 
опитування, підсумкова 
конференція, звіт.

ОК 21 Кваліфікаційна 
робота

словесні захист диплому

ОК 16 Методика 
викладання іноземної 
мови

Лекція, бесіда (евристична і 
репродуктивна), інструктаж; 
Ділова гра, рольова гра, 
інтерактивна гра, симуляція, 
навмисна помилка, диспут, 
дискусія, круглий стіл, 
метод кейсів, метод 
проєктів, метод мозкового 
штурму.
Метод проблемного 
виконання; частково-
пошуковий (евристичний) 
метод; дослідницький 
метод.
Пояснювально- 
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; 
репродуктивний метод.

Поточний контроль та 
підсумковий контроль.

ОК 9 Теорія і практика 
перекладу (англійська 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ОК 4 Теорія і практика 
правозастосування

Словесні, практичні, 
ілюстративні

Поточний контроль, 
підсумковий контроль у 
формі заліку

ОК 7 Практичний курс 
англійської мови

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

ПРН 2. Ефективно 
працювати з 
інформацією: 
добирати 
необхідну 
інформацію з 
різних джерел, 
зокрема з фахової 
літератури та 
електронних баз, 
критично 
аналізувати й 
інтерпретувати її, 
впорядковувати, 
класифікувати й 
систематизувати.

ОК 3 Практикум з 
інформаційних та 
комунікаційних 
технологій

Словесні, наочні, практичні Поточний контроль – усне 
опитуваня, захист звітів з 
практичних робіт.
Підсумковий контроль у 
формі заліку.

ОК 7 Практичний курс 
англійської мови

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

ОК 9 Теорія і практика 
перекладу (англійська 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.



демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ОК 16 Методика 
викладання іноземної 
мови

Лекція, бесіда (евристична і 
репродуктивна), інструктаж; 
Ділова гра, рольова гра, 
інтерактивна гра, симуляція, 
навмисна помилка, диспут, 
дискусія, круглий стіл, 
метод кейсів, метод 
проєктів, метод мозкового 
штурму.
Метод проблемного 
виконання; частково-
пошуковий (евристичний) 
метод; дослідницький 
метод.
Пояснювально- 
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; 
репродуктивний метод.

Поточний контроль та 
підсумковий контроль.

ОК 17 Навчальна  
практика 

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда); наочні 
(ілюстрація, демонстрація);, 
практичні.

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.
Поточний контроль – усне 
опитування, підсумкова 
конференція, звіт.

ОК 20 Переддипломна 
практика

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда); наочні 
(ілюстрація, демонстрація);, 
практичні.

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.
Поточний контроль – усне 
опитування, підсумкова 
конференція, звіт.

ОК 21 Кваліфікаційна 
робота

словесні захист диплому

ОК 6 Педагогіка Словесні, наочні, практичні Поточний контроль – усне 
та письмове опитування, 
письмовий контроль 
(контрольні роботи, есе 
тощо).
Підсумковий контроль – 
диференційований залік

ПРН 1. Вільно 
спілкуватися з 
професійних 
питань із 
фахівцями та 
нефахівцями 
державною та 
іноземною(ими) 
мовами усно й 
письмово, 
використовувати 
їх для організації 
ефективної 
міжкультурної 
комунікації. 

ОК 1 Сучасна 
українська 
літературна мова

Словесні, наочні, практичні Поточний контроль – усне 
опитування, письмове 
завдання, письмове 
тестування.
Підсумковий контроль: 
модуль 1 – 
диференційований залік, 
модуль 2 – екзамен.

ОК 7 Практичний курс 
англійської мови

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ОК 9 Теорія і практика 
перекладу (англійська 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ОК 18 Практика 
перекладу писемного  
та усного мовлення

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда); наочні 
(ілюстрація, демонстрація);, 
практичні.

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.
Поточний контроль – усне 
опитування, підсумкова 
конференція, звіт.

ОК 19 Педагогічна 
практика 

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда); наочні 

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 



(ілюстрація, демонстрація);, 
практичні.

заліку.
Поточний контроль – усне 
опитування, підсумкова 
конференція, звіт.

ОК 22 Атестаційний 
екзамен з анг. мови

- Усне опитування, 
письмовий контроль, 
програмований контроль.

ПРН 20. Володіти 
мовою фаху для 
вільного 
письмового й усного 
перекладу у сфері 
муніципальної 
економіки, 
здійснення 
професійної 
комунікації і 
міжособистісного 
спілкування та 
якісного 
професійного 
використання. 

ОК 8 Практичний 
курс (друга іноземна 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ОК 9 Теорія і практика 
перекладу (англійська 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ОК 11 Стилістика 
англійської мови 

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Усне опитування, 
програмований контроль.
Поточний контроль – 
тестові роботи, усні 
презентації, виконані в ході 
практичних занять та 
самостійної роботи.
Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 14 Лексикологія 
аглійської мови  

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Усне опитування, 
програмований контроль.
Поточний контроль – 
тестові роботи, усні 
презентації, виконані в ході 
практичних занять та 
самостійної роботи.
Підсумковий контроль – у 
формі екзамену.

ОК 18 Практика 
перекладу писемного  
та усного мовлення

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда); наочні 
(ілюстрація, демонстрація);, 
практичні.

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.
Поточний контроль – усне 
опитування, підсумкова 
конференція, звіт.

ОК 7 Практичний курс 
англійської мови

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

ПРН 21. 
Застосовувати 
теорії і практичні 
навички 
моделювання 
освітнього процесу, 
володіти 
педагогічними 
основами та 
методиками 
викладання 
іноземних мов у 
закладах загальної 
середньої освіти.

ОК 6 Педагогіка Словесні, наочні, практичні Поточний контроль – усне 
та письмове опитування, 
письмовий контроль 
(контрольні роботи, есе 
тощо).
Підсумковий контроль – 
диференційований залік

ОК 16 Методика 
викладання іноземної 
мови

Лекція, бесіда (евристична і 
репродуктивна), інструктаж; 
Ділова гра, рольова гра, 
інтерактивна гра, симуляція, 
навмисна помилка, диспут, 
дискусія, круглий стіл, 
метод кейсів, метод 
проєктів, метод мозкового 
штурму.
Метод проблемного 
виконання; частково-
пошуковий (евристичний) 
метод; дослідницький 
метод.
Пояснювально- 

Поточний контроль та 
підсумковий контроль.



ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; 
репродуктивний метод.

ОК 19 Педагогічна 
практика 

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда); наочні 
(ілюстрація, демонстрація);, 
практичні.

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.
Поточний контроль – усне 
опитування, підсумкова 
конференція, звіт.

ПРН 17. Збирати, 
аналізувати, 
систематизувати 
й інтерпретувати 
факти мови й 
мовлення й 
використовувати 
їх для розв’язання 
складних задач і 
проблем у 
спеціалізованих 
сферах професійної 
діяльності та/або 
навчання.

ОК 7 Практичний курс 
англійської мови

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

ОК 8 Практичний 
курс (друга іноземна 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ОК 9 Теорія і практика 
перекладу (англійська 
мова)

Словесні (розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія).
Наочні (ілюстрація, 
демонстрація). 
Практичні (вправи, есе, 
реферати, презентації).

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку, екзамену.
Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.

ОК 10 Фонетика 
англійської мови

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Усне опитування, 
програмований контроль.
Поточний контроль – 
тестові роботи, усні 
презентації, виконані в ході 
практичних занять та 
самостійної роботи.
Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 11 Стилістика 
англійської мови 

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Усне опитування, 
програмований контроль.
Поточний контроль – 
тестові роботи, усні 
презентації, виконані в ході 
практичних занять та 
самостійної роботи.
Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.

ОК 14 Лексикологія 
аглійської мови  

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні.  
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Усне опитування, 
програмований контроль.
Поточний контроль – 
тестові роботи, усні 
презентації, виконані в ході 
практичних занять та 
самостійної роботи.
Підсумковий контроль – у 
формі екзамену.

ОК 17 Навчальна  
практика 

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда); наочні 
(ілюстрація, демонстрація);, 
практичні.

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.
Поточний контроль – усне 
опитування, підсумкова 
конференція, звіт.

ОК 20 Переддипломна 
практика

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда); наочні 
(ілюстрація, демонстрація);, 
практичні.

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.
Поточний контроль – усне 
опитування, підсумкова 
конференція, звіт.

ОК 18 Практика 
перекладу писемного  

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда); наочні 

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 



та усного мовлення (ілюстрація, демонстрація);, 
практичні.

заліку.
Поточний контроль – усне 
опитування, підсумкова 
конференція, звіт.

ПРН 18. Мати 
навички управління 
комплексними 
діями або 
проектами при 
розв’язанні 
складних проблем у 
професійній 
діяльності в галузі 
обраної 
філологічної 
спеціалізації та 
нести 
відповідальність за 
прийняття рішень 
у непередбачуваних 
умовах.

ОК 6 Педагогіка Словесні, наочні, практичні Поточний контроль – усне 
та письмове опитування, 
письмовий контроль 
(контрольні роботи, есе 
тощо).
Підсумковий контроль – 
диференційований залік

ОК 16 Методика 
викладання іноземної 
мови

Лекція, бесіда (евристична і 
репродуктивна), інструктаж; 
Ділова гра, рольова гра, 
інтерактивна гра, симуляція, 
навмисна помилка, диспут, 
дискусія, круглий стіл, 
метод кейсів, метод 
проєктів, метод мозкового 
штурму.
Метод проблемного 
виконання; частково-
пошуковий (евристичний) 
метод; дослідницький 
метод.
Пояснювально- 
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; 
репродуктивний метод.

Поточний контроль та 
підсумковий контроль.

ОК 17 Навчальна  
практика 

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда); наочні 
(ілюстрація, демонстрація);, 
практичні.

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.
Поточний контроль – усне 
опитування, підсумкова 
конференція, звіт.

ОК 20 Переддипломна 
практика

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда); наочні 
(ілюстрація, демонстрація);, 
практичні.

Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку.
Поточний контроль – усне 
опитування, підсумкова 
конференція, звіт.

ОК 21 Кваліфікаційна 
робота

словесні захист диплому

 


