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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., д-р філол. наук, проф., Манакін В.М., д-р філол. наук, 

проф., Кравченко Е.О., д-р філол. наук, доц., Данилюк І.Г., канд. філол. наук, 

доц., Ситар Г.В., канд. філол. наук, доц., Брітікова К.В., канд. філол. наук, доц. 

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

Лук’янчук Т.О., ст. викладач кафедри (сумісник кафедри), Гарбера І.В., ас., 

Горобець Д.О., ас., Пилипак Т.А., аспірант кафедри, Павлютенков Р.В., аспірант 

кафедри, Стамова О.М., аспірант кафедри, Вакар В.В., ст. лаборант кафедри, 

Григоренко О.А., лаборант кафедри. 

 

Запрошені: Надутенко М.В., к.техн.н., завідувач відділу інформатики 

Українського мовно-інформаційного фонду НАН України; Просалова В.А., 

д.ф.н., професор, завідувач кафедри теорії та історії української і світової 

літератури; магістранти ОП «Українська мова і література» спеціальності 035 

«Філологія»: Григоренко О.А., Казновська Д.В., Серікова Л., Чорна К; студенти 

ОП «Прикладна лінгвістика» спеціальності 035 «Філологія» Островський Д., 

Тімченко Є.; Кащук Г., начальник відділу маркетингу та реклами ТОВ 

(випускник). 
 

Відсутні: немає. 
 

Порядок денний: 

8. Про результати моніторингу ОПП «Прикладна лінгвістика» першого 

(бакалаврського) рівня ВО 
 

СЛУХАЛИ: 

Про результати моніторингу ОПП «Прикладна лінгвістика» першого 

(бакалаврського) рівня ВО 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Ситар Г.В., к.ф.н., доцент, доцент кафедри загального та прикладного 

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

зазначила, що в сучасному проекті збережено всі складники ОПП «Прикладна 

лінгвістика» 2017 року: не було змін ні в предметній області, ні в циклах 



навчальних дисциплін, ні в компетентностях і результатах навчання. Водночас є 

потреба підбити підсумки моніторингу ОПП «Прикладна лінгвістика» для 

чіткого окреслення завдань та її реалізації відповідно до тих викликів, які 

зумовлені сучасним станом філологічної науки. 
Г.В. Ситар наголосила, що здійснений аналіз розвитку галузі й спеціалізації 035.10 

«Прикладна лінгвістика» в європейських та українських університетах, зокрема в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національному 

університеті «Львівська політехніка», Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 

(Австрія), Бременському університеті (Німеччина), підтверджує необхідність 

збереження та актуальність основного блоку наявних дисциплін циклу 

професійної та практичної підготовки. 

 

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

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

«Прикладна лінгвістика» загалом відповідає проекту Державного стандарту 

вищої освіти України спеціальності 035 «Філологія» першого освітнього рівня за 

компетентностями, програмними результатами навчання, актуальним також є 

наповнення ОПП за освітніми компонентами. 

Загнітко А.П. повідомив про проведення круглого столу «ОП «Прикладна 

лінгвістика» першого (бакалаврського) рівня – 2017: здобутки, проблеми, 

перспективи». Співорганізатором круглого столу став Український мовно- 

інформаційний фонд НАН України. До участі на круглому столі було залучено 

представників академічної спільноти Белградського університету (м. Белград, 

Сербія), Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Національного 

університету «Львівська політехніка», представників IT-сфери, здобувачів вищої 

освіти першого і другого рівнів Університету. 

У рамах роботи круглого столу А.П. Загнітко ознайомив з результатами 

вивчення думки студентів щодо ОПП «Прикладна лінгвістика» шляхом 

опитування, яке проводилось членами проектної групи. Здобувачі вважають за 

потрібне зберегти навчальну та виробничі практики, оскільки саме практики 

спрямовані на реалізацію важливих програмних результатів навчання. Водночас 

студенти висловились за можливість вибору місця проходження виробничої 

практики та сподівання на розширення переліку баз практики. 
 

3. Надутенко М.В., к.техн.н., завідувач відділу інформатики Українського 

мовно-інформаційного фонду НАН України запропонував з урахуванням 

тенденцій ринку праці та з метою посилення підготовки здобувачів вищої освіти 

з іноземної мови ввести англійськомовний курс за вибором студентів 

«Тестування програмного забезпечення». 
 

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

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

запропонована практична підготовка (навчальна і виробничі практики) загалом 

відповідають потребам ринку праці, сучасним тенденціям розвитку прикладної 

лінгвістики та напрямам наукових пошуків і методичної роботи викладачів 

кафедри, оскільки охоплюють роботу над створенням дистанційних 



лінгвістичних курсів, проектування, наповнення та індексування корпусів 

текстів та ін. Наступного навчального року на 4 курсі буде забезпечено 

можливість обрання бази практики відповідно до індивідуальних нахилів 

здобувачів вищої освіти (можлива перекладацька, редакційно-видавнича 

практика або практика в галузі ІT). 

 

5. Кравченко Е.О., д.ф.н., доцент, в.о. завідувача кафедри української 

філології і культури заакцентувала потребу залучення здобувачів вищої освіти до 

реалізації наукової теми «Об’єктивна і суб’єктивна мовносоціумна граматика: 

комунікативно-когнітивний та прагматико-лінгвокомп’ютерний виміри» 

(0118U003137). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. За    результатами    моніторингу    ОПП    «Прикладна    лінгвістика»  СО 

«Бакалавр» визнати такою, що відповідає проекту Державного стандарту вищої 

освіти України спеціальності 035 «Філологія» першого освітнього рівня, і 

вважати її чинною для набору здобувачів 2018-2019 н.р. 

2. Порушити клопотання про затвердження робочого навчального плану 

2018 року набору. 

 
Результати голосування: 

За: 10 

Проти: 0 

Утрималися: 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 
 

Завідувач кафедри А.П. Загнітко 

 

Секретар В.В. Вакар 


