
РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ  
роботодавців щодо якості підготовки працівників-

випускників спеціальності 041 «Філологія. 
Германські мови і літератури (переклад включно), 
перша англійська, освітня програма «Переклад» 

Миколаївського національного університету 
 імені В.О. Сухомлинського (2022 р.): 

 
9 відповідей 
 
1.Назва організації (установи) 
 

Назва підприємства Відповідальна 
особа від 

підприємства 

Адреса 

ТОВ «ТрансЛінк-
Україна» 

Горбатко Н.І м. Миколаїв, 
вул. Космонавтів, 8/15, 

офіс 821 

Бюро перекладів 
«Лінгвіст» 

Задоян В.П. м. Миколаїв, 
вул. Пушкінська, 39 

ТОВ «Профал’янс» Ласкіна О.Ю. м. Миколаїів, 
вул. Московська, 38/2 

ТОВ «Аккредітед 
Транслейшн» 

Сідашкін Н.Н. м. Миколаїв, Проспект 
Центральний, 24/4, офіс 

5 

ТОВ «Рівер Готель»  Федотова Ю.В. м. Миколаїв, вул. 
Спортивна, 9 

ТОВ «Техніка і 
технологія» 

Лазарева Т.П. м. Миколаїв, вул 
Потьомкінська, 17/4 

Бюро перекладів 
“LingvoPlus” 

Михайлова Т.Г. м. Миколаїв, 
Адміральська, 15/7а 

ТОВ «Миколаївский 
глиноземний завод 

Красноярський 
В.М. 

с. Галицинове, вул. 
Набережна, 64 

Бюро перекладів 
«Азбука» 

Козубенко Г.П. м. Миколаїв, Проспект 
Центральний 67/1, офіс 

202 
 
 
 
 
 
 



2. Форма власності організації (підприємства). 
9 відповідей 

 

 
3. Посада, яку обіймає випускник МНУ імені В.О. Сухомлинського у 
вашій установі (організації) 
9 відповідей 

 
 

 

4. Як ви можете охарактеризувати випускників МНУ імені 
В.О. Сухомлинського спеціальності «Переклад» 
9 відповідей 

 

 
 



5. Які професійні навички випускники мають достатньою мірою? 
9 відповідей 

 

6. Які з перерахованих нижче критеріїв є визначальними при 
прийнятті Вашою організацією (установою) рішення щодо 
працевлаштування випускників МНУ імені В.О. Сухомлинського 
вищезазначеної спеціальності? 
9 відповідей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Які особистісні якості фахівця ви вважаєте необхідними для 
успішного працевлаштування у Вашій установі? 
9 відповідей 

 

 



7. Яких професійних знань і особистих якостей, на Вашу думку, не 
вистачає випускникам МНУ імені В.О. Сухомлинського 
спеціальності «Переклад»? 
 9 відповідей 

 
 

8. Чи співпрацює Ваше підприємство (організація, установа ) з МНУ 
імені В.О. Сухомлинського (зазначити всі можливі варіанти)? 
9 відповідей 

 

9. На Вашу думку, фахівці-випускники спеціальності «Переклад», 
які були прийняті на роботу на Ваше підприємство (організацію), 
за останній рік: 
9 відповідей 

  

 



10. Оцініть рівень сформованості професійних компетентностей 

випускників МНУ імені В.О. Сухомлинського спеціальності 

«Переклад», які працюють на підприємстві/ організації. Від 1 до 5 

(1 – вкрай низький; 5 – належний рівень). 

6 відповідей 

 

11. Що саме і як Ваше підприємство (організація, установа) готове 

зробити для підвищення якості підготовки випускників 

спеціальності «Переклад»? 

9 відповідей 

 

 

 

 

 

 



12. Чи є у Вас інші побажання та рекомендації для оптимізації 

професійної підготовки фахівців-випускників спеціальності 

«Переклад» МНУ імені В.О. Сухомлинського? 

9 відповідей 
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