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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., Коваль Л.М. д-р філол. наук, 

проф. (сумісник кафедри), Кравченко Е.О., доктор філол. наук, доц. (сумісник 

кафедри), Данилюк І.Г., канд. філол. наук, доц., Ситар Г.В., канд. філол. наук, 

доц., Лепеха Т.В., канд. філол. наук, доц., Пилипак В.П., ст. викл., Гарбера І.В., 

ст. викл., Павлютенков Р.В., аспірант кафедри, Козаченко О.Є., аспірант 

кафедри. Вакар В.В., ст. лаборант кафедри, Берест В.С., лаборант кафедри, 

Грицай Ю.В., лаборант кафедри. 

 

Запрошені: Просалова В.А., д.ф.н., професор, завідувач кафедри теорії та історії 

української і світової літератури; Космеда Т.А., д.ф.н, професор, завідувач 

кафедри україністики Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, 

Польща); Надутенко М.В., к.т.н., старший науковий співробітник, завідувач 

відділу інформатики Українського мовно-інформаційного фонду НАН України; 

Шаповалова Н.П., к.ф.н., доцент, доцент кафедри української філології і 

культури (випускник аспірантури); магістранти ОПП «Українська мова і 

література» спеціальності 035 «Філологія»: Берест В.В., Меланишина А.Ю., 

Бригида  О.О.;   магістрант   ОПП   «Прикладна   лінгвістика»   спеціальності 

035 «Філологія» Рогова М.О., студент ОПП «Прикладна лінгвістика» 

спеціальності 035 «Філологія»; Телецька А.О., Кащук Г., начальник відділу 

маркетингу та реклами ТОВ (випускник). 
 

Відсутні: немає. 

 

4. Різне 

 
 

Порядок денний 

4.11. Про результати моніторингу ОПП «Прикладна лінгвістика» першого 

(бакалаврського) рівня ВО 



СЛУХАЛИ: 

Про результати моніторингу ОПП «Прикладна лінгвістика» першого 

(бакалаврського) рівня ВО 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Ситар., д.ф.н., доцент, доцент кафедри загального та прикладного 

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

зазначила, що в наповненні ОПП здійснено низку змін у зв’язку з потребою 

узгодження із нещодавно затвердженим Державним стандартом вищої освіти 

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

галузі знань 03 «Гуманітарні науки» (Наказ Міністерства освіти і науки України 

№ 869 від 20.06.2019 р.). Згідно зі Стандартом уточнено цілі навчання, перелік 

загальних і спеціальних компетентностей і результатів навчання бакалавра 

приведено у відповідність до Стандарту із додаванням специфічних 

компетентностей і результатів навчання, потрібних для фахівця з прикладної 

лінгвістики. Важливим і трудомістким етапом роботи стало формування матриць 

відповідностей освітніх компонентів, компетентностей і результатів навчання, 

які відкориговано за вимогами Стандарту. Крім цього, під час формування ОПП 

враховано всі вимоги «Положення про освітню програму в Донецькому 

національному університеті імені Василя Стуса». 

 

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

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

освітніх компонентів  здійснено зміну  за пропозицією  студентського 

самоврядування ДонНУ імені Василя Стуса (голова – Юлія Жлобницька, 

студентка філологічного факультету). В ОПП 2019 року вилучено освітній 

компонент «Українознавчі студії» та збільшено кількість годин на «Іноземну 

мову», що є цілком умотивованим у зв’язку з обов’язковим складанням іноземної 

мови під час вступу до магістратури. Відповідно до дотримання принципу 

студентоцентрованості запропонував підтримати думку здобувачів вищої освіти. 

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

лінгвістика» першого   (бакалаврського)   рівня  – 2018:  здобутки, проблеми, 

перспективи». Співорганізатором круглого столу  став Український мовно-

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

представників академічної спільноти 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 вищої освіти 

вважають за потрібне збільшити кількість годин на дисципліну «Іноземна мова», 

забезпечити вільне обрання з циклу вибіркових дисциплін (за вибором студента). 



3. Данилюк І.Г., к.ф.н., доцент, доцент кафедри загального та прикладного 

мовознавства і слов’янської філології наголосив на важливості логічної 

послідовності вивчення різних розділів і напрямів у межах дисципліни 

«Прикладна лінгвістика», що реалізовано в ОПП: від прикладної фонетики до 

прикладного синтаксису й семантики в комп’ютерних системах. Відзначив 

потребу змістової модифікації теоретичних лінгвістичних дисциплін відповідно 

до запитів та особливостей підготовки прикладних лінгвістів. Наголосив, що 

вільне обрання з циклу вибіркових дисциплін професійної та практичної 

підготовки (за вибором студента) забезпечено шляхом анкетування студентів, 

проте при формуванні навчального навантаження години виділяються тільки на 

одну дисципліну, відповідно здобувачі вищої освіти вивчають ту дисципліну, яку 

обрала більшість. Це загальноуніверситетська проблема, зумовлена 

нормативами формування навантаження і невеликою кількістю студентів у 

групах. 
 

4. Коваль Л.М., д.ф.н., доцент, в.о. завідувача кафедри української мови 

акцентувала на плідній співпраці викладачів кафедри загального та прикладного 

мовознавства і слов’янської філології та кафедри української мови над 

наповненням освітніх компонентів ОПП, готовності викладачів кафедри 

української мови модифікувати дисципліну «Сучасна українська мова» з 

наголошенням на практичному аспекті з урахуванням потреб ОПП «Прикладна 

лінгвістика», а також забезпечити спадковість у вивченні мовознавчих 

дисциплін. 

 

5. Рогова  Марина,  студентка  4  курсу  ОПП   «Прикладна   лінгвістика, 

СО «Магістр» висловила думку, що ОПП має чітку побудову, добре продумана 

щодо наповнення освітніми компонентами, водночас наголосила на необхідності 

збільшення кількості годин на дисципліну «Іноземна мова», потребі вивчення в 

межах дисципліни «Основи програмування» сучасних мов програмування 

(Pyton, Java). 
 

6. Телецька  Аліна,  студентка  3  курсу  ОПП  «Прикладна  лінгвістика,  

СО «Бакалавр» запропонувала зосередитись при вивченні дисциплін «Основи 

програмування», «Теорія алгоритмів», «Організація управління базами даних» 

на розв’язанні лінгвістичних завдань, модифікувати змістове наповнення цих 

дисциплін, насичити їх мовним матеріалом. 

 

УХВАЛИЛИ: 

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

стандартом вищої освіти України першого освітнього рівня СО «Бакалавр» 

спеціальності 035 «Філологія» уточнити цілі навчання, внести зміни до переліку 

загальних і спеціальних компетентностей, результатів навчання бакалавра. 

2. Підтримати пропозиції здобувачів вищої освіти: вилучити освітній 

компонент «Українознавчі студії», збільшити кількість годин на освітній 

компонент «Іноземна мова», забезпечити вивчення в межах дисципліни «Основи 

програмування» сучасних мов програмування (Pyton або Java). 



3. За результатами проведеного моніторингу ОПП порушити клопотання 

перед вченою радою філологічного факультету розглянути проект ОПП 

 «Прикладна лінгвістика» першого (бакалаврського) рівня ВО 2019 року набору   

зі змінами. 

4. Порушити клопотання про затвердження навчального плану 2019 року 

набору. 

 

Результати голосування: 

За: 10 

Проти: 0 

Утрималися: 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 
 

Завідувач кафедри А.П. Загнітко 

 

Секретар В.В. Вакар 


