
Участь магістранта спеціальності 035 «Філологія»  

у програмі внутрішньої академічної мобільності 

Упродовж другого семестру 2021-2022 навчального року здобувач освіти 

другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету обліку та фінансів 

спеціальності 035 «Філологія» Ігор Заливчий брав участь у програмі внутрішньої 

академічної мобільності згідно з Угодою про співпрацю з Закладом вищої освіти 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(Відокремлений структурний підрозділ Полтавський інститут економіки і права). 

Магістрант ПДАУ відповідно до норм освітнього законодавства щодо 

академічної мобільності у рамках навчального плану ОП  «Германські мови і 

переклад (англійська та німецька мови)» замість освітнього компонента 

«Культура ділового спілкування майбутніх перекладачів» вибрав та опановував 

навчальну дисципліну «Практичний курс третьої іноземної мови». Остання 

вивчається здобувачами освіти на ОП «Германська філолологія і переклад 

(англійська та німецька мова)» зі спеціальності 035 «Філологія (Переклад)» у 

ЗВО-партнері. 

24 травня 2022 р. відбулася підсумкова зустріч у контексті завершення 

реалізації програми внутрішньої академічної мобільності магістрантом ПДАУ 

спеціальності «Філологія» Ігорем Заливчим. 

 

 

Координаторка програми академічної мобільності кафедри гуманітарних і 

соціальних дисциплін ПДАУ Юлія Помаз відзначила ефективність співпраці з 

«Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна» 



(Відокремленим структурним підрозділом Полтавського інституту економіки і 

права)  в рамках внутрішньої академічної мобільності за освітніми програмами, 

що мають освітні компоненти за гуманітарним спрямуванням, дають можливість 

аграрному університетові бути їх активним суб’єктом. 

 

              
 

  Завідувачка кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін 

Полтавського інституту економіки і права Наталія Рябокінь повідомила, що на 

ОП «Германська філолологія і переклад (англійська та німецька мова)» другого 

(магістерського) рівня освіти спеціальності 035 «Філологія (Переклад)» за 

програмою внутрішньої академічної мобільності завершив вивчення дисципліни 

«Практичний курс третьої іноземної мови» магістрант ПДАУ Ігор Заливчий. 

Завідувачка зауважила, що дана навчальна дисципліна (викладач доц. Наталія 

Рябокінь) за обсягом кредитів, формою підсумкового контролю корелюється з 

навчальною дисципліною ОП «Германські мови і переклад (англійська та 

німецька мови)» «Культура ділового спілкування майбутніх перекладачів» та є 

освітнім компонентом ОП «Германська філолологія і переклад (англійська та 

німецька мова)». Також були зазначені навчальні результати вивчення 

вищевказаної дисципліни, відзначена наполегливість магістранта Ігора 

Заливчого в її опануванні.  

Гарант освітньої програми «Германські мови і переклад (англійська та 

німецька мови)» другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 

035 «Філологія» ПДАУ Яніна Тагільцева акцентувала увагу на особливостях 

реалізації освітніх програм, нагальних питаннях навчального процесу в умовах 

дистанційного навчання. 



               
 

Завідувачка кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін ПДАУ Наталія 

Сизоненко відзначила перспективність розвитку традицій співпраці між 

студентськими та науково-педагогічними колективами університетів-партнерів. 

Перший заступник директора з науково-педагогічної роботи «Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Відокремленого 

структурного підрозділу Полтавського інституту економіки і права) Роман 

Шаравара висловив побажання продовжувати й надалі використовувати 

можливості академічної мобільності  для здобувачів освіти, а також для 

посилення співпраці між науково-педагогічними  працівниками двох закладів 

вищої освіти. 

 

 

 

       

 

 

 


