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ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ 

акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів  

за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія»  

(спеціалізація – англійсько-український переклад) у  

Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності  

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. 

№978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних 

закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 

училищах» (з змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1124 від 

31.10.2001 р., № 801 від 15.08.2012 р., № 692 від 18.09.2013 р., № 507 від 

27.05.2014 р.) та відповідно до наказу Міністерства освіти науки України від 

06.06.2016 р. за № 1251 первинну акредитаційну експертизу проводила 

експертна комісія у складі:  

 

Голова комісії: 

 

Мізін - доктор філологічних наук, професор, 

Костянтин Іванович  завідувач кафедри перекладу 

Кременчуцького національного 

університету ім. М. Остроградського 

Член комісії: 

 

Білоус - кандидат філологічних наук, професор, 

Олександр Миколайович декан факультету іноземних мов 

                                                             Кіровоградського державного педагогічного 

університету ім. В. Винниченка 

 

 

Експертна комісія в період з 7 по 9 червня 2016 р. розглянула подані 

матеріали та провела перевірку на місці діяльності Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності щодо підготовки бакалаврів за напрямом 

підготовки 6.020303 «Філологія» (спеціалізація – англійсько-український 

переклад) встановила таке: 
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1. Загальна характеристика навчального закладу  

і напряму підготовки 

Повна назва вищого навчального закладу: Львівський державний 

університет безпеки життєдіяльності. 

Юридична адреса: 79000, м. Львів, МСП, вул. Клепарівська,35, телефон 

8(032) 233-32-40, факс 233-00-88, Е-mail: ldubzh.lviv@mns.gov.ua, WEB–сайт 

www.ubgd.lviv.ua, www.ldu.mns.gov.ua. 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (далі 

Університет) є державним вищим навчальним закладом ІІІ рівня акредитації і 

підпорядкований Державній службі України з надзвичайних ситуацій. 

Свою історію Університет розпочинає зі створення у 1947 році в 

м. Києві курсів удосконалення офіцерського складу воєнізованої пожежної 

охорони, згодом перетворених у Київське пожежно-технічне училище. За 

рішенням Міністерства внутрішніх справ СРСР у травні 1954 року училище 

передислоковане у м. Львів та перейменоване у Львівське пожежно-технічне 

училище МВС СРСР.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 21 червня 2001 року 

№245-р Львівське пожежно-технічне училище МВС України реорганізоване у 

Львівський інститут пожежної безпеки МВС України. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 29 березня 2006 року 

№166-р Львівський інститут пожежної безпеки МНС України реорганізований 

у Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.  

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності має 

ліцензію на діяльність, пов’язану з підготовкою фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямами підготовки «Практична 

психологія», «Транспортні технології», «Пожежна безпека», «Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 

«Управління інформаційною безпекою», «Цивільний захист», «Охорона праці», 

«Філологія», «Соціальна робота»; освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

за спеціальностями «Організація і регулювання дорожнього руху», 

«Організація перевезень і управління на транспорті», «Пожежна безпека», 

«Екологія та охорона навколишнього середовища», «Практична психологія», 

«Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації», «Охорона праці», 

«Цивільний захист»; освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за 

спеціальностями «Організація і регулювання дорожнього руху», «Організація 

перевезень і управління на транспорті», «Пожежна безпека», «Екологія та 

mailto:ldubzh.lviv@mns.gov.ua
http://www.ubgd.lviv.ua/
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охорона навколишнього середовища», «Адміністративний менеджмент у сфері 

захисту інформації», «Управління проектами», «Охорона праці», «Практична 

психологія», «Цивільний захист», а також проводить підвищення кваліфікації 

керівних кадрів ДСНС України, перепідготовку з напряму «Пожежна безпека». 

Форми навчання – денна та заочна. Також в Університеті діють курси 

підготовки громадян до вступу у вищі навчальні заклади.  

Основними установчими документами, що забезпечують надання 

освітніх послуг з підготовки фахівців з вищою освітою в Університеті, є: 

1. Статут, прийнятий загальними зборами трудового колективу 

(погоджено Міністерством освіти і науки України 12 червня 2013 року, 

затверджено Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій 13 

червня 2013 року). 

2. Ліцензія про надання освітніх послуг навчальним закладом – серія 

АЕ № 458579 від 28 липня 2014 року. 

3. Довідка про включення Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності до Державного реєстру вищих навчальних закладів 

України (реєстрація № 14-Д-69 від 17.01.2008 р.). 

4. Довідка про включення Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України (ЄДРПОУ) серія АА № 860905 від 4 червня 2013 року. 

5. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців від 28.02.2013 року (дата та номер запису в ЄДР 12.08.2004 № 

1 415 120 0000 000170). 

Установчі документи Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності представлені у повному обсязі. 

Навчально-виховна та методична робота в Університеті зосереджена в 

навчально-науковому інституті психології та соціального захисту, навчально-

науковому інституті цивільного захисту, навчально-науковому інституті 

пожежної та техногенної безпеки, інституті післядипломної освіти та 

доуніверситетської підготовки, у відділенні заочного та дистанційного 

навчання, та двадцяти  кафедрах. 

Керівник закладу освіти. 

Ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності – 

Козяр Михайло Миколайович – у 1987 році закінчив Тернопільський 

державний педагогічний інститут за спеціальністю «Загально-технічні 

дисципліни і праця». Доктор педагогічних наук (диплом ДД №005093 від 8 
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червня 2006 р.), професор (атестат 12 ПР №005048 від 24 жовтня 2007 р.), що 

повністю відповідає вимогам до керівництва ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

Всього в Університеті навчається 2485 осіб (1660 осіб денної форми 

навчання), освітню діяльність здійснює 211 науково-педагогічних працівників, 

серед яких: 

- 29 докторів наук, що становить 13,7 %; 

- 132 кандидатів наук, що становить 86,3%. 

Висновок: документи, представлені в акредитаційній справі, достовірні, 

за комплектністю та змістом дають змогу отримати повну інформацію про 

організацію підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за 

напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» (спеціалізація – англійсько-

український переклад). 
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2. Формування контингенту курсантів, студентів та слухачів 

 

Університет здійснює підготовку фахівців для підрозділів Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавра за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» (спеціалізація – 

англійсько-український переклад). Згідно Закону України «Про вищу освіту» 

особам, які закінчили повний курс із згаданого напряму підготовки та успішно 

здали тестовий державний іспит і захистили дипломний проект видається 

диплом встановленого зразка, затверджений Міністерством освіти і науки 

України. 

Комплектування університету курсантами, студентами та слухачами 

здійснюється відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів 

України, затверджених МОН України, Умов прийому та порядку відбору на 

навчання до вищих навчальних закладів, які щорічно розробляються і 

затверджуються Державною службою України з надзвичайних ситуацій. 

Усі студенти за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» (спеціалізація – 

англійсько-український переклад) навчаються на умовах оплати фізичними та 

юридичними особами на контрактних засадах. З метою формування 

контингенту студентів в університеті проводиться профорієнтаційна робота, 

яка охоплює такі напрями: робота серед учнів шкіл м. Львова та області, м. 

Луцька та області, м. Рівне та області, пропаганда напряму підготовки через 

газети, телебачення, радіо, рекламну продукцію, проведення Днів відкритих 

дверей університету тощо. Результатом успішної профорієнтаційної роботи є 

постійний конкурс абітурієнтів. 

Прийом на навчання за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія»  

(спеціалізація – англійсько-український переклад) освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавра здійснюється на конкурсній основі. Зарахування до 

університету здійснювалося за вступними випробуваннями та результатами 

сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти. 

Рішення про зарахування на навчання приймається приймальною 

комісією та оформлюється відповідним протоколом. На підставі рішення 

приймальної комісії ректор університету видає наказ про зарахування курсантів 

та студентів на навчання до Університету. 
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ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ 

контингенту студентів  

за напрямом підготовки 6.020303«Філологія» 

у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності 

Денна форма навчання 

№

 з/п 
Показник 

Роки 

2014 рік 2015 рік 

1.  Ліцензований обсяг підготовки  50 50 

2.  Прийнято на навчання 22 32 

  в т.ч. за державним замовленням - - 

  нагороджених медалями, або тих, що 

отримали диплом з відзнакою 
- 1 

  таких, які пройшли дострокову підготовку і 

профорієнтацію 
- - 

  зарахованих на пільгових умовах; з якими 

укладені договори на підготовку 
- 1 

3.  Подано заяв на одне місце ≈2,4 ≈4,2 

4.  Конкурс абітурієнтів на місця 

державного замовлення 
- - 

5.  Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації, прийнятих на скорочений термін 

навчання 

- - 

 

Висновок: дані експертизи свідчать, що кількісний склад 

студентського контингенту за рівнем вищої освіти «бакалавр» нижчий за 

встановлений ліцензійний обсяг, але має тенденцію зростання у поточному, 

2015-2016 навчальному році. 
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3. Зміст підготовки фахівців 

 

Перевіркою встановлено, що освітній процес у Львівському державному 

університеті безпеки життєдіяльності базується на основних положеннях 

Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Кодекс цивільного захисту 

України, «Положення про організацію навчально-виховного процесу у вищих 

навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 02.06.93 № 161, «Положення про організацію освітнього процесу у 

ЛДУ БЖД» від 08.02.2016 та інших нормативно-правових актів МОН та ДСНС 

і враховує специфіку підготовки фахівців для підрозділів ДСНС. 

Комісією перевірена документація по підготовці фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» 

(спеціалізація – англійсько-український переклад). 

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за 

напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» (спеціалізація – англійсько-

український переклад) проводиться згідно з освітньо-кваліфікаційними 

характеристиками та освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, 

які розроблені та погоджені у відповідних інстанціях. 

У цілому підготовка фахівців за напрямом підготовки 6.020303 

«Філологія» (спеціалізація – англійсько-український переклад) у Львівському 

державному університеті безпеки життєдіяльності здійснюється на основі 

науково-обґрунтованих теоретико-методологічних засад, нової наукової 

парадигми в контексті Болонського процесу та вимог життєдіяльності 

сучасного українського суспільства, потреб у його реформуванні, 

демократизації та розвиткові. Така підготовка базується на таких основних 

принципах як системність, цілісність, структурність, відповідність вимогам і 

потребам суспільства та держави, пріоритетність загальнолюдських цінностей, 

гуманізму, демократизму, превентивності тощо. 

Висновок: зміст підготовки фахівців в Університеті за напрямом 

підготовки 6.020303 «Філологія» (спеціалізація – англійсько-український 

переклад) відповідає сучасним вимогам і дозволяє на належному рівні 

підготувати фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. 
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4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення 

навчально-виховного процесу 

 

Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за 

напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» (спеціалізація – англійсько-

український переклад) в Університеті розроблені навчальний та робочий 

навчальний плани, які відповідають освітньо-професійним програмам. Плани за 

своїм змістом відповідають сучасним вимогам і враховують співвідношення 

між циклами підготовки та нормативною й вибірковою частинами. Вони 

передбачають логічний зв’язок між навчальними дисциплінами і послідовністю 

їх вивчення.  

Організація і планування навчального процесу здійснюється на основі 

робочого навчального плану з підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 

6.020303 «Філологія» (спеціалізація – англійсько-український переклад) для 

кожного року набору. На основі робочого навчального плану розробляються 

робочі навчальні програми з дисциплін, забезпеченість якими складає 100%. 

Навчальні та робочі навчальні програми розроблені з усіх нормативних 

та вибіркових дисциплін. Навчальні програми прорецензовані, обговорені на 

засіданнях Вченої ради Університету та затверджені ректором навчального 

закладу. 

Вся навчально-методична документація, яка розробляється в 

Університеті, відповідає навчальним планам і програмам з підготовки 

бакалаврів, враховує досягнення науки, техніки і економіки у змісті освіти, 

раціональну організацію навчально-виховного процесу. 

Методична робота науково-педагогічних працівників Університету 

забезпечує створення і постійне вдосконалення єдиної системи методичних 

документів, що об’єднуються в навчально-методичний комплекс, який 

становить сукупність документів для забезпечення організації і змістовної 

цілісності системи, методів і засобів навчання за спеціальністю. 

Комісія відмічає, що в Університеті також значна увага приділяється 

використанню в навчально-виховному процесі сучасних технічних засобів 

навчання, впровадженню нових інформаційних та комп’ютерних технологій, 

для чого створені спеціалізовані класи та наукові лабораторії, які обладнані 

комп’ютерною технікою в тому числі для самостійної роботи. 

Серед новітніх технологій навчання на кафедрах використовуються 

сучасні навчальні комп’ютерні програми: автоматизовані системи перекладу 
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(Crowdin, MateCat); сучасні комп’ютерні програми для дистанційного навчання 

Moodle, інтерактивна діалогова система Smart Senteo, інтерактивні дисплеї 

Smart Sympodium, інтерактивні дошки Smart Board та Panasonic Board, 

електронна бібліотека «УФД-бібліотека»; впроваджено в навчальний процес 

АРМ СОДУ, проводяться дистанційні семінари в мережі Інтернет з 

використанням програмних засобів відеоконференцій. 

Документація для семестрового і підсумкового контролю успішності 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра розроблена згідно з 

вимогами МОН України і затверджена у встановленому порядку. Всі 

обов’язкові по навчальному плану контрольні, практичні та курсові роботи 

(проекти), заліки та екзамени проводяться згідно з графіком навчального 

процесу.  

В Університеті створені належні умови для організації та проведення 

самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. 

Науково-педагогічні працівники систематично надають їм необхідну 

методичну допомогу.  

Для раціональної організації самостійної роботи студентів розроблені 

відповідні методичні рекомендації з усіх навчальних дисциплін, в яких 

вказується основна мета самостійної роботи, вимоги до знань і вмінь в 

результаті виконання самостійної роботи. 

Висновок: організаційне та науково-методичне забезпечення з 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 

підготовки 6.020303 «Філологія» (спеціалізація – англійсько-український 

переклад) в Університеті дозволяє проводити освітній процес на сучасному 

рівні. Проте, університету слід працювати над придбанням сучасних 

перекладацьких комп’ютерних програм таких як SDL Trados Studio 2015 або 

memoQ 2015, Déjà Vu X3, Across, CLAT, SDL MultiTerm та SDL Passolo. 
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5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 

 

У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності 

сформувався кваліфікований науково-педагогічний колектив, здатний 

забезпечити високу якість підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавра за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» (спеціалізація – 

англійсько-український переклад).  

Безпосередньо в навчально-виховному процесі підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки 6.020303 

«Філологія» залучено 35 осіб з числа науково-педагогічних працівників, серед 

яких: 

- 3 докторів наук, що становить 8,6 %; 

- 20 кандидатів наук, що становить 57,1 % 

Кафедра технічного перекладу є випусковою за напрямом підготовки 

6.020303 «Філологія». Очолює кафедру Тищенко Олег Володимирович, доктор 

філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 «Загальне мовознавство», 

професор. На кафедрі працюють 22 науково-педагогічні працівники, серед яких 

3 доктори наук та 10 кандидатів наук. Базова освіта науково-педагогічних 

працівників відповідає дисциплінам, які вони викладають. 

В Університеті приділяється увага підвищенню кваліфікації науково-

педагогічних працівників, яка здійснюється в таких формах як робота над 

кандидатськими та докторськими дисертаціями, участь в різноманітних 

науково-практичних конференціях, стажування тощо.  

У 2012-2013 навчальному році викладач Оксана Романівна Довбуш 

успішно пройшла курси ICELT для викладачів англійської мови у ВНЗ, які 

проводять сертифіковані викладачі Національного університету оборони 

України під загальним керівництвом Кембриджського університету.  

З 4 по 6 квітня 2016 року доцент кафедри Олександра Святославівна 

Пальчевська брала участь у семінарі з питань укладання тестів з  аудіювання у 

рамках тестування STANAG 6001, організованому під егідою НАТО на базі 

Університету національної оборони у м. Києві. 
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З 15 серпня 2016 року до 21 травня 2017 року доцент кафедри Ірина 

Михайлівна Дробіт проходитиме наукове стажування в рамках програми  

розвитку науково-педагогічного персоналу (Fulbright Faculty Development 

Program) в Мерілендському університеті (University of Maryland, College Park, 

MD, USA).  

Висновок: підготовку фахівців за напрямом підготовки 6.020303 

«Філологія» (спеціалізація – англійсько-український переклад) здійснюють 

висококваліфіковані досвідчені науково-педагогічні працівники, які мають 

відповідну освіту та постійно підвищують свій професійний рівень, кадрове 

забезпечення спеціальності відповідає нормативним вимогам. Проте, 

випусковій кафедрі слід ширше залучати до навчання у аспірантурі та 

докторантурі для підготовки досліджень саме зі спеціальності 10.02.16 – 

перекладознавство. 
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6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу 

 

Комісія встановила, що стан матеріально-технічного забезпечення 

навчально-виховного процесу з підготовки бакалаврів забезпечує  належні 

умови для проживання та навчання студентів. 

Загальна площа території Університету складає 9,6 га, загальна площа 

всіх будівель і споруд – 27247,8 м
2
, в тому числі площа навчально-

лабораторних корпусів – 18362,7 м
2
, гуртожитків – 5200 м

2
. 

Автопарк нараховує 33 автомобілі, які розміщені в опалюваних гаражах 

площею 1600 м
2
. 

Всі будівлі і споруди відповідають санітарно-технічним вимогам і 

забезпечують нормальну життєдіяльність особового складу. 

Їдальня розташована в окремій триповерховій будівлі на першому та 

другому поверхах. У харчоблоці набір приміщень: гарячий цех, холодний цех, 

м’ясний цех, м'ясо-рибний цех, овочевий цех, цех мучних виробів, комора, 

приміщення для миття посуду, два обідніх зали на 360 і 140 місць відповідно. 

Всі приміщення відповідають санітарним нормам. Технологічним холодильним 

обладнанням їдальня забезпечена в достатній кількості.  

Медична частина Університету розміщена в окремій будівлі. У ній є три 

палати на 30 ліжок, кабінет огляду хворих з процедурною, фізіотерапевтичним 

та хірургічним відділеннями, кабінет терапевта, аптека, стоматологічний 

кабінет, стерилізаційна, санпропускник, їдальня для хворих, кабінет начальника 

медичної служби та інші допоміжні приміщення. Всі приміщення ізольовані, 

мають окремі входи, забезпечені необхідним електроосвітленням, опаленням, 

майном та інвентарем. 

Для занять фізичною культурою і спортом в Університеті діє 

спортивний комплекс, в склад якого входять: спортивний зал (650 м
2
), 3 зали 

важкої атлетики (272,97 м
2
), закритий тир (530 м

2
), волейбольний майданчик, 

оздоровчо-відновлювальний центр, навчально-спортивний комплекс пожежно-

прикладного спорту (4-х поверхова навчально-спортивна вежа, 4 бігові доріжки 

400 м), футбольне поле. 

Університет має літній навчально-спортивний табір в с. Цунів площею 

7,2 га, в якому розміщені будівлі їдальні, спального корпусу, навчального 

корпусу, 4-х поверхової навчально-спортивної вежі, 5 допоміжних будівель, 

футбольне поле та ін. 

Аудиторний фонд Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності складає: 
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- 13 лекційних залів; 

- 42 кабінети (спеціальні класи) та аудиторії; 

- 11 лабораторій; 

- 8 комп’ютерних класів.  

Всі лекційні зали обладнані проекційною та мультимедійною технікою.  

Навчальний процес підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавра за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія»  повністю 

забезпечений власними навчальними площами. Кафедра має відповідну 

матеріально-технічну базу, у тому числі комп’ютерні класи лінгафонного 

кабінету, лабораторія дистанційного навчання, кабінети.  

В Університеті встановлено 563 одиниць комп’ютерної техніки, з яких 

535 комп’ютери безпосередньо забезпечують навчальний процес (8 

комп’ютерних класів, лабораторія комп’ютерної графіки, лабораторія 

психологічної підготовки керівника гасіння пожеж, 2 електронних зали 

бібліотеки, лабораторія дистанційного навчання тощо).  

Локальна комп’ютерна мережа Університету включає в себе 6 сегментів 

та нараховує 526 абонентів з доступом до мережі INTERNET. Інформаційні 

потреби Університету обслуговують два Інтернет-провайдери по двох 

незалежних каналах зв’язку з швидкістю відповідно 100 МБіт/сек кожна. Обсяг 

інформації не лімітований.  

Лабораторія дистанційного навчання забезпечує роботу слухачів та 

викладачів з дистанційними навчальними матеріалами в середовищі «Moodle», 

чи будь-якому іншому.  

Введено в дію систему персоніфікованого доступу, обліку і розподілу 

інформаційних ресурсів Інтернету. 

2-х поверховий бібліотечний комплекс Університету розрахований на 

220 посадочних місць та включає в себе: 

- зал для науково-педагогічного складу та молодих науковців, який 

обладнаний ПЕОМ; 

- два читальні зали для курсантів, слухачів та студентів; 

- 2 зали електронної бібліотеки з підключенням до мережі Інтеренет. 

На базі бібліотечного комплексу встановлена сучасна бібліотечна 

комп’ютерна система «УДФ Бібліотека» з WEB-доступом. Даний бібліотечний 

комплекс включає в себе автоматизовану систему обліку «Бібліограф», яка 

забезпечує електронний облік бібліотечного фонду і роботу з абонентами на 

основі новітніх цифрових технологій застосування штрих-кодів.  

Загальний книжковий фонд бібліотеки складає 108365 томів.  



Голова експертної комісії                                                Мізін К.І.                    14 

 

 

Наявні приміщення (навчальні, навчально-виробничі, побутові, 

спортивні тощо) відповідають санітарним нормам і правилам, державним 

будівельним нормам та протипожежним вимогам. 

Висновок: аналіз забезпеченості навчальними та службовими 

приміщеннями, навчально-лабораторна база свідчать про відповідність 

матеріально-технічного та соціально-побутового забезпечення державним 

вимогам з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за 

напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» (спеціалізація – англійсько-

український переклад). 
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7. Наукова діяльність 

 

В Університеті ведеться системна робота з покращення наукової 

діяльності. Постійно зростає науковий потенціал навчального закладу, що дає 

змогу готувати висококваліфікованих фахівців, які на науковій основі 

вирішують завдання, покладені на ДСНС України. 

В Університеті діють спеціалізовані вчені ради щодо розгляду та захисту 

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата технічних наук зі 

спеціальностей 21.06.02  – пожежна безпека та 05.13.22 – управління проектами 

та програмами. 

В Університеті двічі на рік видаються збірники наукових праць 

«Пожежна безпека» та «Вісник Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності». 

Під керівництвом викладачів кафедри студенти та курсанти беруть 

участь в університетських науково-практичних конференціях з гуманітарних 

питань (рідною мовою), а також міжуніверситетських конференціях 

(іноземними мовами). 

У 2011 році кафедрою технічного перекладу засновано два 

міжуніверситетські наукові семінари. Міжуніверситетський семінар «Теорія і 

практика художнього та військово-технічного перекладу» проводиться 

кафедрою щомісячно, його мета – поглиблювати теоретичні і практичні знання 

учасників семінару шляхом обміну досвідом у перекладацькій роботі з 

військовими і технічними текстами різної тематики і жанру, а також з текстами 

інших галузей знань. Кафедра проводить також «Науково-методичний семінар 

викладачів іноземних мов та перекладу навчальних закладів України», на якому 

викладачі іноземних мов вищих навчальних закладів України діляться своїм 

досвідом щодо впровадження ефективних методик викладання та впровадження 

інформаційних технологій в навчальний процес.  

На базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

кафедра технічного перекладу проводить наукові конференції, є 

співорганізатором конференцій та наукових обговорень, які проводяться в 

інших навчальних закладах України. 

Так, 19-21 квітня 2012 р. у Львівському державному університеті безпеки 

життєдіяльності відбулася V Міжнародна науково-практична конференція 

«Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов 

у ВНЗ». Участь у ній взяли близько 300 учасників із України, Франції, Польщі, 

Канади, США, Росії та Китаю.  
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18-20 травня 2016 р. у кафедра технічного перекладу Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності спільно з Католицьким 

університетом ім. Іоанна Павла ІІ в м. Люблін Республіки Польща (Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Хмельницьким національним університетом, 

Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти провели 

ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Етнос, мова та культура: 

минуле, сьогодення, майбутнє». Серед учасників міжнародної конференції 25 

докторів наук, науковці з США, Австрії, Польщі, Словаччини та різних регіонів 

України. 

Висновок: наукова діяльність в Університеті організована і 

проводиться відповідно до сучасних вимог, що дає змогу готувати фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра високої кваліфікації. 
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8. Міжнародні зв’язки 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності є членом 

Європейської Асоціації вищих навчальних закладів, які працюють у галузі 

безпеки людини (EFSCA). 

Університет підтримує ділові зв’язки з навчальними закладами, 

організаціями, підприємствами Європи на рівні ректорату за договорами про 

міжвузівське та науково-технічне співробітництво, а саме: 

 Головною школою пожежної служби в Варшаві (Республіка Польща) 

 Школою аспірантів Державної пожежної охорони у Кракові (Республіка 

Польща); 

 Перемишльською Вищою школою інформатики і управління (Республіка 

Польща); 

 Вищою національною школою офіцерів служби пожежної охорони 

(Республіка Франція). 

 Кокшетауським технічний інститутом МНС Республіки Казахстан. 

Курсанти та студенти Університету та аспіранти Шкіл Аспірантів 

Державної пожежної охорони в Кракові та Ченстохово щорічно здійснюють 

взаємний обмін делегаціями, зокрема, у вигляді стажування. 

Університет активно співпрацює з Асоціацією спортивно-культурних 

обмінів «Лорен Україна», Фондом народонаселення Організації об’єднаних 

націй (UNFPA), Дослідним інститутом системи знань Університету міста 

Маастріхт Королівства Нідерланди. 

Науково-педагогічні працівники, курсанти та студенти Університету 

постійно беруть участь та виступають з доповідями на міжнародних 

конференціях, симпозіумах, конгресах. 

Кафедра технічного перекладу уклала угоди про співпрацю з 

Державною вищою технічно-економічною школою імені Броніслава Маркевича 

в Ярославі (м. Ярослав, Республіка Польща), Гомельським університетом ім. 

Ф. Скорини та Могилевським державним університетом ім.  А.А. Кулешова 

(Білорусь). 

Упродовж лютого-червня 2015 року на запрошення аташе з 

правоохоронних питань Посольства Франції в Україні Жерара Нубеля старший 

викладач Ірина Попко брала участь у стажуванні, організованому  

Міжнародними  курсами  французької мови у місті Рошфор Французької 

Республіки. Стажування проходило в рамках програми «Викладання 
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французької мови для правоохоронних органів та цивільного захисту в 2015-

2016 навчальному році».  

Висновок: широкі міжнародні зв’язки Університету дають змогу 

проводити навчальний процес за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» 

(спеціалізація – англійсько-український переклад) на сучасному міжнародному 

рівні.  
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9. Якість підготовки і використання випускників 

 

Освітня діяльність університету з підготовки бакалаврів за напрямом 

підготовки 6.020303 «Філологія» (спеціалізація – англійсько-український 

переклад) здійснюється у повній відповідності до навчального плану. Графік 

навчального процесу, перелік, послідовність і час вивчення навчальних 

дисциплін, термін їх проведення, а також форми проведення підсумкового 

контролю відповідають вимогам навчального плану. 

Результати контролю знань за наслідками екзаменаційних сесій студентів, 

які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» свідчать, проте що 

студентам надається достатній рівень теоретичних знань і практичних навичок 

із дисциплін навчального плану. 

Кафедра технічного перекладу має належне методичне забезпечення всіх 

дисциплін, а саме: методичні вказівки з вивчення дисципліни, самостійної 

роботи студентів, методичні вказівки щодо підготовки курсових та дипломних 

робіт і проходження практики. Для підсумкового контролю знань кафедра 

технічного перекладу має всі необхідні матеріали: контрольні питання, тести, 

білети, критерії оцінювання знань та ін. 

Експертна комісія вважає, що показники успішності студентів за 

наслідками екзаменаційних сесій відповідають вимогам державних стандартів 

вищої освіти, забезпечують якість та високу професійну підготовку фахівців за 

напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» (спеціалізація – англійсько-

український переклад) у Львівському державному університеті безпеки 

життєдіяльності.  

Рівень підготовки фахівців визначається за результатами виконання 

контрольних робіт відповідно до звіту про діяльність університету за напрямом 

підготовки 6.020303 «Філологія» (спеціалізація – англійсько-український 

переклад) на основі контрольного зрізу знань під час роботи експертної комісії 

в університеті. Контроль знань, умінь і навичок студентів здійснювався за 

завданнями, рекомендованими кафедрою технічного перекладу та 

затвердженими університетом у встановленому порядку. 

Під час роботи комісії було проведено комплексні контрольні роботи з 

дванадцяти дисциплін. Аналіз результатів  робіт показав, що абсолютна 

успішність за всіма циклами підготовки склала 98,84%, а якість становить:  

- за циклом професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної 

підготовки – 56,5%; 

- за циклом природничо-наукової підготовки – 72,95%; 
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- за циклом спеціальної (фахової) підготовки – 75,22%. 

Порівняльний аналіз підсумків написання комплексних контрольних 

робіт свідчить про досить високий рівень знань, умінь та навичок і 

достовірність результатів проведення контролів під час підготовки 

акредитаційної справи.  

Комісія перевірила рівень виконання курсових робіт, які виконувались 

студентами з дисциплін «Вступ до перекладознавства» та «Контрастивна 

лексикологія англійської та української мов». Було опрацьовано по 3 роботи з 

кожної дисципліни. Перевірка показала достатній рівень виконання робіт. 

Комісією встановлено, що організація навчальних та виробничої практик 

забезпечується відповідно до існуючих вимог. Навчальний заклад має 

відповідні угоди про проходження практик та програми практик.  Обов'язковим 

елементом усіх видів практики є виконання групових та індивідуальних завдань 

у відповідному програмному забезпеченні (автоматизованих системах 

перекладу, програмному забезпеченні для укладання електронних словників 

тощо).  

 

Тематика дипломних робіт 

 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я,  
по батькові 

здобувача вищої 
освіти 

Посада, вчене звання, 
прізвище, ім’я  та 

по батькові керівника 
дипломної роботи 

Тема  дипломної роботи 

1.  

Богун Юлія 

Олегівна 

к.філол.н., доцент 

Дробіт Ірина 

Михайлівна 

Технологія субтитрування українською 

мовою відеодоповідей Веб-сайту TED 

2.  

Бурда Вероніка 

Богданівна 

к.філол.н., доцент 

Пальчевська 

Олександра 

Святославівна 

Структурно-семантична характеристика 

англійської медичної термінології та її 

переклад українською мовою 

3.  

Васильців Галина 

Василівна 

к.філол.н., доцент 

Дробіт Ірина 

Михайлівна 

Особливості роботи в системі управління 

перекладацькими проектами 

4.  

 

Гаяс Микола 

Миколайович 

д. пед. н., професор 

Шуневич Богдан 

Іванович 

Структура абревіатур і скорочень пожежно-

технічних термінів та їх переклад (на 

матеріалі «Англійсько-українського 

словника пожежно-технічних термінів») 

5.  

 

Гребенщікова 

Юлія 

Володимирівна 

к. пед. н., доцент 

Рак Наталія 

Володимирівна 

Відтворення герундіальних конструкцій 

при перекладі технічного тексту з 

англійської мови на українську 
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№ 
з/п 

Прізвище, ім’я,  
по батькові 

здобувача вищої 
освіти 

Посада, вчене звання, 
прізвище, ім’я  та 

по батькові керівника 
дипломної роботи 

Тема  дипломної роботи 

6.  

Друпова Карина 

Вікторівна 

к. пед. н., доцент 

Рак Наталія 

Володимирівна 

Особливості відтворення українською 

мовою анатомічних термінів на матеріалі 

технічних текстів англійської мови 

7.  

 

Ковалишин 

Юліана 

Богданівна 

к.філол.н., доцент 

Дробіт Ірина 

Михайлівна 

Лексико-граматичні особливості 

англомовних галузевих стандартів та їх 

переклад українською мовою (на матеріалі 

стандартів НАТО) 

8.  

Лазебна 

Анастасія 

Сергіївна 

д. пед. н., професор 

Шуневич Богдан 

Іванович 

Структура англійських однослівних 

термінів з префіксами і суфіксами та їх 

переклад (на матеріалі «Англійсько-

українського словника пожежно-технічних 

термінів») 

9.  

Лопушанська 

Юлія Сергіївна 

к.філол.н., доцент 

Пальчевська 

Олександра 

Святославівна 

Лексико-семантичні, прагматичні та 

синтаксичні особливості  заголовка в 

англомовному науково-популярному 

дискурсі та засоби його відтворення 

українською мовою 

10.  
Люшняк Соломія 

Русланівна 

к. пед. н., доцент 

Рак Наталія 

Володимирівна 

Безособові речення в сучасній англійській 

мові та особливості їх відтворення в 

українському перекладі 

11.  

Сілівоненко Ірина 

Сергіївна 

к.філол.н., доцент 

Пальчевська 

Олександра 

Святославівна 

Лінгвокогнітивні особливості перекладу 

науково-популярних фільмів 

12.  

Шпитак Ірина 

Василівна 

к.філол.н., доцент 

Пальчевська 

Олександра 

Святославівна 

Проблеми перекладу англійської військової 

термінології українською мовою 

 

Теми бакалаврських дипломних робіт відповідають освітньо-професійній 

програмі підготовки бакалавра напряму 6.020303 «Філологія» (спеціалізація – 

англійсько-український переклад). 

Експертна комісія перевірила наявне методичне забезпечення дипломних 

робіт бакалаврів, організації та проведення навчальних та виробничої практик і 

відзначає, що воно відповідає вимогам вищої школи. 

Висновок: інформація, наведена в матеріалах самоаналізу, достовірна, 

відповідає реальному стану справ, надані показники теж відповідають 

вимогам. Комісією встановлено, що підготовка студентів напряму 6.020303 

«Філологія» (спеціалізації – англійсько-український переклад) здійснюється на 

належному рівні, про що свідчать результати якісної успішності студентів, 

результати самоаналізу, контролю зрізів знань. 
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10. Перелік зауважень контролюючих органів,  

виявлених під час ліцензування спеціальності 

 

Під час ліцензійної експертизи експертною комісією, що діяла згідно 

наказу Міністерства освіти і науки України від 20.03.2012 р. № 851-л, було 

звернено увагу на необхідність продовжити роботу щодо поповнення 

бібліотечного фонду Університету сучасними підручниками та навчальними 

посібниками зі спеціальності, зокрема виданими іноземними мовами. 

Враховуючи зауваження експертів у Львівському державному 

університеті безпеки життєдіяльності упродовж 2012-2015 років активно 

проводилась робота як щодо видання власної літератури, так і щодо її 

придбання. Зокрема, придбано 41 найменування навчальної літератури 

загальною кількістю 256 екземплярів, серед яких навчальні посібники, тлумачні 

та перекладні словники, енциклопедії, довідкові видання. Науково-педагогічний 

склад кафедри видав навчальні посібники та словники для забезпечення 

навчального процесу, серед яких вагоме місце займають:  

1. Англійсько-український словник пожежно-технічних термінів – Понад 15 000 

термінів і термінологічних сполучень / Вовчаста Н., Дробіт І., Коваль М., Рак 

Н., Чалий Д., Шуневич Б.; За ред. Коваля М., Шуневича Б. – Львів: Вид-во ЛДУ 

БЖД, 2015. – 354 с. 

2. Вовчастая Н., Дидух Л., Коваль М., Шуневич Б. Англо-русский и русско-

английский разговорник [English-Russian and Russian-English Phrasebook]. – 

Львов: ЛГУ БЖД, 2014. – 123 с. 

3. Дем'янчук Ю.І. Професійна німецька мова. Тести і вправи. – Л.: ЛДУ БЖД., 

2013. – 44 с.  

4. Дідух Л.І. Професійне спілкування майбутніх фахівців БЖД засобами Веб-

квестів : навчально-методичний посібник / Л.І. Дідух, М.Ю. Кадемія. – 

Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2013. – 122 с. 

5. Дробіт І., Маслюк Д. English for Transport: Англійська мова для фахівців у 

сфері транспортних технологій : навчальний посібник. – Львів: ЛДУ БЖД, 

2014. – 152 с. 

6. Попко І.А. Тексти та вправи на професійну тематику з французької мови : 

навчальний посібник для самостійної роботи курсантів та студентів. – Львів: 

Вид-во ЛДУ БЖД, 2012. – 120 с. 

7. Терещук В. Місія порятунку. Добре тренуйся – до бою з вогнем готуйся : 

навчальний посібник. – Тернопіль: ТНПУ, 2013. – 130 с. 
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8. Українсько-англійського та англійсько-українського розмовника служби 

112 / Уклад. Вовчаста Н., Дідух Л., Шуневич Б.; За заг. ред. М.С. Коваля. – 

Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2012. – 55 с. 

9. Українсько-німецький пожежно-технічний словник / Уклад. Дем’янчук Ю. – 

Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2015. – 132 с. 

10. Українсько-німецький та німецько-український розмовник служби 112 / 

Уклад. Дем’янчук Ю.І. – Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2015. – 88 с. 

11. Na końcu języka… niezbędnik dla dyspozytora I ratownika / A.Gelo,J. Malczyk-

Sypek, A.Ostoja-Chrząstowska, J.Zółnowska, D. Obodyński, L.Olszewska, 

N.Vovchasta; Koordynatorzy projektu E.Hadyniak, B. Spychalska-Grzywacz. – 

Warszawa: Szkoła Główna Służby Pożarniczej we współpracy Fundacja Edukacja I 

Technika Ratownictwa, 2012. –  136 s. 

Висновок: недоліки, які були виявлені в ході ліцензування напряму 

підготовки 6.020303 «Філологія» (спеціалізації – англійсько-український 

переклад) були усунуті в повному обсязі. 

 

 

11. Загальні висновки і пропозиції 

 

На підставі поданих матеріалів Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності та перевірки результатів діяльності на місці, експерти 

прийшли до висновку, що освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів 

за напрямом 6.020303 «Філологія» (спеціалізація – англійсько-український 

переклад) з ліцензованим обсягом 50 осіб у Львівському державному 

університеті безпеки життєдіяльності, кадрове, навчально-методичне та 

матеріальне забезпечення відповідають встановленим вимогам до програм 

заявленого освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки й забезпечує державну 

гарантію якості освіти.  

Кількісні та якісні показники наявних умов здійснення освітньої 

діяльності зведено у порівняльній таблиці, яка є складовою цих висновків 

(подано нижче). 

 

Вважаємо за необхідне висловити також пропозиції, які не входять до 

складу обов’язкових і не впливають на рішення щодо акредитації напряму 

підготовки 6.020303 «Філологія» (спеціалізація – англійсько-український 

переклад), а саме: 
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1. Розширити перелік баз для проходження виробничої практики. 

2. Покращити кадровий склад викладання дисциплін із другої 

іноземної мови, зокрема німецької та польської, шляхом залучення викладачів 

із науковими ступенями і вченими званнями. 

3. Активізувати науково-дослідну роботу викладачів кафедри 

технічного перекладу в галузі перекладознавства. 

4. Оновити навчально-методичне забезпечення з навчальних 

дисциплін «Контрастивна стилістика основної іноземної та української мов» та 

«Комп’ютерна лексикографія» шляхом збільшення кількості електронних 

підручників. 

 

Експерти вважають доцільним рекомендувати Акредитаційній комісії 

України акредитувати освітньо-професійну діяльність з підготовки бакалаврів 

у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» за напрямом 6.020303 «Філологія» 

(спеціалізація – англійсько-український переклад) у Львівському державному 

університеті безпеки життєдіяльності з ліцензованим обсягом 50 осіб. 

 

9 червня 2016 р. 

 

Експерти: 

Доктор філологічних наук, професор,  

завідувач кафедри перекладу  

Кременчуцького національного університету  

ім. М. Остроградського                                                                             Мізін К. І. 

 

Кандидат філологічних наук, професор, 

декан факультету іноземних мов 

Кіровоградського державного педагогічного  

університету ім. В. Винниченка                                                              Білоус О.М. 

  

З експертними висновками ознайомлений: 

Ректор Львівського державного університету  

безпеки життєдіяльності 

генерал-лейтенант служби цивільного захисту,  

доктор педагогічних наук, професор                                                       Козяр М.М. 

 


