
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ 

для вибору навчання за академічною мобільністю 

1. Інформація про заклад вищої освіти-партнер 

Назва і адреса Полтавський національний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка 

Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University 

Адреса: 36009, м. Полтава, вул. Остроградського, 2 

Адміністрація Ректор Степаненко Микола Іванович 

Проректори 

Сітарчук Роман Анатолійович 
перший проректор 

Шевчук Сергій Миколайович 
проректор з наукової роботи 

Хан Віталій Менович 
проректор із господарської роботи 

Загальний опис   Головна сторінкаURL:http://pnpu.edu.ua/ua/index.php 

Доступ до публічної інформації URL http://pnpu.edu.ua/ua/zaginfo.php 

Факультети: 

Історії та географії URL: http://historic.pnpu.edu.ua/ 

Природничий URL:http://nature.pnpu.edu.ua/ 

Психолого-педагогічний URL:  http://nature.pnpu.edu.ua/ 

Технологій та дизайну URL: http://techno.pnpu.edu.ua/ 

Фізико-математичний URL: http://maths.pnpu.edu.ua/ 

Фізичного виховання URL: http://sport.pnpu.edu.ua/ 

Філології та журнал URL: http://philonew.pnpu.edu.ua/ 
 

Основні 

правила 

(процедури 

визнання 

результатів 

навчання) 

Положення про організацію освітнього процесу Полтавському 

національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка  

URL:http://pnpu.edu.ua/ua/files/pologenya_pro_osvitnii_proces_PNPU.pdf 

 

Перезарахування вивчених навчальних дисциплін здійснюється на 

підставі наданого студентом документа (сертифікат) із переліком та 

результатами вивчення навчальних дисциплін, із зазначенням 

кількості кредитів та інформацією про систему оцінювання 

навчальних здобутків студентів, завіреного ВНЗ-партнером в 

установленому порядку (Положення про академічну мобільність 

здобувачів вищої освіти Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка). 

Координатор 

від закладу-

партнера 

Начальник навчально-методичного відділу 

Япринець Тетяна Сергіївна  
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2. Факультет 

Загальний 

опис 

факультету 

Факультет філології та журналістики 

URL:http://philonew.pnpu.edu.ua 

Кафедра української мови. 
Павлова Ірина Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

URL: http://philonew.pnpu.edu.ua/index.php/ykraiynskoymovy/ 

Кафедра української літератури. 
Мелешко Віра Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

URL: http://philonew.pnpu.edu.ua/index.php/ykraiynskoyliteratyru/ 
Кафедра англійської на німецької філології. 
Зуєнко Марина Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри  

URL: http://philonew.pnpu.edu.ua/index.php/angliyjskoyfilologii/ 

 Кафедра романо-германської філології. 

Стороха Богдан Валентинович – кандидат філологічних наук, завідувач 

кафедри; 

URL: http://philonew.pnpu.edu.ua/index.php/rgfilologii/ 

Кафедра світової літератури. 
Ніколенко Ольга Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри; 

URL: http://philonew.pnpu.edu.ua/index.php/zarybign/ 

Кафедра журналістики. 
Семенко СвітланаВасилівна – кандидат філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри; 

URL: http://philonew.pnpu.edu.ua/index.php/jurnalistuku/ 

Кафедра загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов. 
Король Лариса Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри; 

URL: http://philonew.pnpu.edu.ua/index.php/inmovslmov/ 

Адміністрація Декан: Кирильчук Оксана Борисівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент. 

Заступники декана з навчальної роботи:  

Кришталь Наталія Анатоліївна, старший викладач кафедри романо-

германської філології (денне відділення). 

Тимінська Ірина Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри англійської та німецької філології (денне відділення). 

Заступник декана з наукової роботи: Шрамко Руслана Григорівна, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської та німецької 

філології. 

Заступник декана з організації практик: Черчата Лідія Михайлівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загального і слов’янського 

мовознавства та іноземних мов. 

Заступник декана з організації роботи з міжнародного співробітництва 

на факультеті: Кравченко Вікторія Леонідівна, кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри англійської та німецької філології. 

Заступник декана з виховної роботи: Дейна Людмила Володимирівна, 

асистент кафедри української мови. 

Перелік 

освітньо-
Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова і 

література) 
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професійних 

програм зі 

спеціальностей 

URL: http://pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/op-ukraїnska-mova-i-

literatura-2018.pdf 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Українська мова і 

література та мова і література (англійська))» 
URL:http://pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/op-so-ukr-mova-i-

literatura-ta-mova-i-literatura-anglijska-2018.pdf 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Українська мова і 

література та мова і література (німецька))» 
URL:http://pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/op-ukr-mova-nimeczka-

2018.pdf 

Освітньо-професійна програма «Філологія (Українська мова і 

література)» 

URL:http://pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/op-filologiya-ukr-mova-

i-literatura-2018.pdf 

Освітньо-професійна програма «Філологія (Германські мови і 

літератури (переклад включно), перша – англійська)» 

URL:http://pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/op-filologiya-

germanski-movi-ta-literaturi-pereklad-vklyuchno-persha-anglijska-2018.pdf 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Мова і література 

(англійська) та мова і література (німецька))» 

URL:http://pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/op-so-mova-i-literatura-

angl-ta-mova-i-literatura-nimeczka-2018.pdf 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Мова і література 

(німецька) та мова і література (англійська)» 

URL:http://pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/op-so-mova-i-literatura-

nimeczka-2018.pdf 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Мова і література 

(англійська))» 

URL: http://pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/so-mova-i-literatura-

angl-2018.pdf 

Освітньо-професійна  програма  «Журналістика» 

URL: http://pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/op-zhurnalistika-

bakalavr-2018.pdf 

Графік  

навчального 

процесу 

 

Ступенева 

структура 

 

Кваліфікація, 

що 

присвоюється 

Бакалавр середньої освіти (Мова і література (англійська)). Учитель 

англійської мови і зарубіжної літератури. Фахівець з іноземної мови 

(німецька) 

Перелік 

компонентів 

освітньо-

професійних 

програм та їх 

логічна 

послідовність в 

кредитах ЄКТС, 

форми 

підсумкового 

семестрового 

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту) «Актуальні 

питання перекладу художніх текстів» 

 

Загальний обсяг навчальної дисципліни: 90  годин, 3 кредити 

 

Вид підсумкового семестрового контролю – ЗАЛІК 
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контролю 

Критерії 

оцінювання та 

засоби 

діагностики 

результатів 

навчання 

Результати складання студентами екзаменів і диференційованих заліків 

оцінюються за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно»), а заліків – за двобальною шкалою 

(«зараховано», «не зараховано»). 

Положення про організацію освітнього процесу Полтавському 

національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка  

URL: http://pnpu.edu.ua/ua/files/pologenya_pro_osvitnii_proces_PNPU.pdf 

 

 

3. Опис навчальних дисциплін (освітніх компонентів) 
3.1. Назва навчальної дисципліни (освітнього 

компоненту) 
Актуальні питання перекладу 

художніх текстів 

3.2. Загальний обсяг навчальної дисципліни 

(освітнього компоненту) (годин, кредитів). 

90 годин, 3 кредити 

3.3. Тип (обов’язкова чи вибіркова 

дисципліна). 

Вибіркова 

3.4. Термін навчання (рік навчання (курс), 

семестр). 

3 рік навчання, 5 семестр 

3.5. Структура навчальної дисципліни 

(освітнього компоненту): кількість годин на 

лекції, практичні (семінарські, лабораторні) 

заняття, самостійну роботу.  

10 лекцій, 26 практичних занять, 54 

самостійна робота 

3.6. Вид індивідуального завдання та кількість 

годин на його виконання. 

Не передбачено 

3.7. Вид підсумкового семестрового контролю. Залік 

3.8. Викладач  Тимінська І. М. 

 

4.Загальна інформація для здобувачів вищої освіти 

Забезпечення 

житлом 

Положення про гуртожиток 

URL:http://pnpu.edu.ua/ua/files/NMV/student/polozennya_pro_gurtozytok_20

13.pdf 

Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку 

URL:http://pnpu.edu.ua/ua/files/NMV/student/pravyla_vn_rozporyadku_2013.

pdf 

Харчування URL:http://pnpu.edu.ua/pobut-i-harchuvannya 

Медичне 

забезпечення 

URL:http://pnpu.edu.ua/infrastruktura-kampusu 

Забезпечення 

здобувачів 

вищої освіти 

з особливими 

потребами 

Забезпечуються ВНЗ-партнером відповідно до Положення про 

організацію освітнього процесу Полтавському національному 

педагогічному університеті імені В. Г. Короленка  

 

URL:http://pnpu.edu.ua/ua/files/pologenya_pro_osvitnii_proces_PNPU.pdf 

 

Страхування Забезпечуються ВНЗ-партнером відповідно до Положення про академічну 

мобільність здобувачів вищої освіти Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Умови для 

навчання 

Забезпечуються ВНЗ-партнером відповідно до Положення про академічну 

мобільність здобувачів вищої освіти Полтавського національного 
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педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Міжнародні 

програми 

В Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. 

Короленка діють 27 міжнародних угод з навчальними закладами, 

дослідницькими інститутами й науковими товариствами Європи, 

Північної Америки та Азії. 

URL:http://pnpu.edu.ua/our-partners-international-activities 

Практична 

інформація 

для 

мобільних 

здобувачів 

вищої освіти 

Положення про організацію та проведення практик студентів  

 

URL:http://pnpu.edu.ua/ua/files/NMV/practice/polozenia_pro_praktyky.pdf 

 

завідувач виробничої та навчальної практик навчально-методичного 

відділу Пантюхової Наталії Анатоліївни 

Адреса: вул. Остроградського 2, каб. 316 

Тел.: +38(0532) 52-58-13 

E-mail: pnpupraktika@gmail.com 

Практика, 

стажування 

та інші 

форми 

академічної 

мобільності 

Забезпечуються ВНЗ-партнером відповідно до Положення про 

організацію та проведення практик студентів Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

URL:http://pnpu.edu.ua/ua/files/NMV/practice/polozenia_pro_praktyky.pdf 

Умови для 

зайняття 

спортом 

URL:http://pnpu.edu.ua/sports-sections 

Позанавчальн

а діяльність 

та дозвілля 

URL:http://pnpu.edu.ua/infrastruktura-kampusu 
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