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Голова – Загнітко А.П. 

Секретар – Вакар В.В. 
 

Присутні: Загнітко А.П, член-кор. НАН України, д-р філол. наук, проф., 

Краснобаєва-Чорна Ж.В., канд. філол. наук, доц. кафедри, Кравченко Е.О., канд. 

філол. наук, доц. кафедри, Лепеха Т.В., канд. філол. наук, доц., Ситар Г.В., канд. 

філол. наук, доц. кафедри, Данилюк І.Г., канд. філол. наук, доц., докторант 

кафедри, Мозгунов В.В., канд. філол.  наук,  доц.  (сумісник  кафедри),  

Пилипак В.П., ст. викладач кафедри, Рубайло О.С., ас. кафедри, Гарбера І.В.,  

ас. кафедри, Пилипак Т.А., аспірант кафедри, Павлютенков Р.В., аспірант 

кафедри, Кириченко М.О., ст. лаборант кафедри, Вакар В.В., ст. лаборант 

кафедри. 

 

Запрошені: Хаджинов І. В., д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних 

економічних відносин; Широков В.А., академік НАН України, доктор технічних 

наук, професор, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН 

України; Кітаєва Т.М., офіс-менеджер ТОВ «Ваговимірювальні системи-сервіс» 

(випускник). 

Відсутні: немає. 

Порядок денний: 

5. Різне: 

5.4 Про результати моніторингу ОПП «Прикладна лінгвістика» першого 

(бакалаврського) рівня ВО 
 

СЛУХАЛИ: 

Про результати моніторингу ОПП «Прикладна лінгвістика» першого 

(бакалаврського) рівня ВО 



ВИСТУПИЛИ: 

1. Данилюк І.Г., к.філол.н., доцент, докторант кафедри загального та 

прикладного мовознавства і слов’янської філології, який повідомив, що 

відбулися зміни у складі проектної  групи  ОПП  «Прикладна  лінгвістика»: 

2017 року змінено гаранта у зв’язку з тим, що доц. Данилюк І.Г. вступив до 

докторантури, а доц. Ситар Г.В. закінчила докторантуру й повернулась на 

кафедру загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології як 

штатний працівник. 

2. Ситар., к.ф.н., доцент, доцент кафедри загального та прикладного 

мовознавства і слов’янської філології, гарант ОПП «Прикладна лінгвістика», яка 

зазначила, що зміни, які сталися в наповнені ОПП умотивовані передусім 

узгодженням з оприлюдненим проектом Державного стандарту вищої освіти 

України першого освітнього рівня СО «Бакалавр» спеціальності 035 «Філологія» 

галузі знань 03 «Гуманітарні науки». Відповідно до проекту в ОПП скореговано 

перелік спеціальних компетентностей і результатів навчання бакалавра. 

Суттєвою зміною стало скорочення кількості освітніх компонентів, що 

зумовлено декількома чинниками: а) об’єднанням дисциплін, присвячених 

вивченню окремих галузей прикладної лінгвістики в межах освітнього 

компонента «Прикладна лінгвістика», що викладається з 1 по 8 семестр (мова 

йде про дисципліни, які в ОПП 2016 року були окремими освітніми 

компонентами: «Автоматичне опрацювання природного мовлення», 

«Комп’ютерна термінографія», «Корпусна лінгвістика», «Основи лінгвістичної 

експертизи»); б) загальноуніверситетськими тенденціями формування ОК циклу 

загальної підготовки, зокрема, внаслідок об’єднання ОК «Історія України» та 

«Історія   української    культури»    введено    ОК     «Українознавчі     студії»; 

в) об’єднанням ОК «Іноземна мова» і «Практичний курс іноземної мови» в один 

ОК «Іноземна мова», що викладається з 1 по 6 семестр. 

2. Загнітко А.П., д.ф.н., професор, завідувач кафедри загального та 

прикладного мовознавства і слов’янської філології, який наголосив, що 

відповідно до чинного Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, спеціальності 035 Філологія і 

014 Середня освіта належать до різних галузей знань: 03 Гуманітарні науки і 01 

Освіта/Педагогіка відповідно. Відповідно до загальноуніверситетського рішення 

проектна група не вводить до складу ОП освітні компоненти, безпосередньо 

пов’язані зі спеціальністю 014 Середня освіта: «Педагогіка і методика виховної 

роботи», «Методика викладання української мови», «Методика викладання 

інформатики». Згідно з цим рішенням скорочено й переліки компетентностей і 

результатів навчання, з яких виведено ті, що забезпечували опанування вміннями 

і навичками викладання філологічних дисциплін та інформатики в закладах 

середньої освіти. 

3. Краснобаєва-Чорна Ж.В., к.ф.н., доцент, доцент кафедри загального та 

прикладного мовознавства і слов’янської філології зазначила, що відповідно до 

чинного «Положення про освітню програму в Донецькому національному 

університеті імені Василя Стуса» відбулися зміни у структурі навчального 

плану: трансформовано три цикли (перший цикл (ГСЕ – Цикл гуманітарної і 

соціально-економічної підготовки); другий цикл (МПН – Цикл математичної та 



природничо-наукової підготовки); третій цикл (ПП – Цикл професійної та 

практичної підготовки)) у два: цикл загальної підготовки та цикл професійної та 

практичної підготовки. 

4. Кравченко Е.О., к.ф.н., доцент, доцент кафедри загального та прикладного 

мовознавства і слов’янської філології зазначила, що уточнено назви окремих ОК 

з урахуванням сучасних тенденцій розвитку лінгвістичної науки та потреб 

спеціалізації 035.10 Прикладна лінгвістика (назву «Орфографічний, 

орфоепічний та пунктуаційний практикум» змінено на «Правописний 

лінгвокомп’ютерний практикум», «Теорія мовленнєвої комунікації» – на 

«Основи мовленнєвої діяльності»), а також внутрішньоуніверситетських потреб 

узгодження назв з відповідними назвами ОК на філологічному й математичному 

факультетах (назву «Основи інформатики» змінено на «Інформатика та основи 

комп’ютерної техніки», «Бази даних» – на «Організація управління базами 

даних», «Теорія алгоритмів та математична логіка» – на «Теоріяалгоритмів»). 

5. Широков В.А., академік НАН України, доктор технічних наук, професор, 

директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, який 

повідомив, що ОПП «Прикладна лінгвістика» СО «Бакалавр» за цілями, 

об’єктом вивчення, заявленими компетентностями і результатами навчання 

відповідає проекту Державного стандарту вищої освіти України спеціальності 

035 «Філологія» першого освітнього рівня. Водночас в аналізованому документі 

вияскравлено специфіку підготовки прикладного лінгвіста. Заслуговують на 

підтримку запропоновані додаткові спеціальні компонентності й результати 

навчання, що корелюють з вимогами до випускників за спеціалізацією 035.10 

«Прикладна лінгвістика». Каталог освітніх компонентів охоплює 

загальнофілологічні дисципліни, власне-прикладні лінгвістичні курси та 

дисципліни інформаційного блоку, що постає вмотивованим та узгоджується із 

запитами працедавців. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. З метою узгодження ОПП «Прикладна лінгвістика» з проектом 

Державного  стандарту  вищої  освіти  України  першого   освітнього   рівня   

СО «Бакалавр» спеціальності 035 «Філологія» внести зміни до переліку 

спеціальних компетентностей і результатів навчання бакалавра, відповідно до 

послідовного вивчення галузей прикладної лінгвістики об’єднати окремі ОК, 

уточнити назви окремих дисциплін з урахуванням сучасних тенденцій розвитку 

лінгвістичної науки та потреб спеціалізації 035.10 Прикладна лінгвістика, а 

також внутрішньоуніверситетських потреб узгодження назв ОК на 

філологічному і математичному факультетах. 

2. За результатами проведеного моніторингу ОПП порушити клопотання 

перед вченою радою філологічного факультету розглянути проект ОПП 

«Прикладна лінгвістика» першого (бакалаврського) рівня ВО 2017 року набору 

зі змінами. 

3. Порушити клопотання про затвердження навчального плану 2017 року 

набору. 



Результати голосування: 

За: 10 

Проти: 0 

Утрималися: 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 
Завідувач кафедри А.П. Загнітко 

 

Секретар В.В. Вакар 


