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Присутні: Загнітко А.П., член-кор. НАН України, д-р філол. наук, професор, Ситар Г.В., 

д-р. філол. наук, професор, Краснобаєва-Чорна Ж.В., д-р філол. наук, професор, 

Коваль Л.М. д-р філол. наук, професор (сумісник кафедри), Данилюк І.Г., канд. філол. 

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

викл., Гаврилюк О.А., ст.викл., Гдічинська К.В., асист., Козаченко О.Є., аспірант 

кафедри, Сапун К.В., аспірант кафедри, Грабович М.В., аспірант кафедри, Вакар В.В., 

ст. лаборант кафедри, Бондар К.Ю., лаборант кафедри. 

 

Запрошені: Шаповалова Н.П., к.філол.н., доцент, доцент кафедри української філології 

і культури, експерт із забезпечення якості вищої освіти спеціальності 035 «Філологія»; 

Соколова С.О., д.ф.н., провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури 

української  та  соціолінгвістики  Інституту  української  мови  НАН  України;  

Космеда Т.А., д.ф.н, професор, завідувач кафедри україністики Університету імені 

Адама Міцкевича (м. Познань, Польща); Шевченко Л.Л., к.ф.н., старший науковий 

співробітник, завідувач відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду 

НАН України; Єщенко Т.А., к.ф.н., доцент, завідувач кафедри українознавства 

Львіського    національного     медичного     університету     імені     Данила 

Галицького; Чорна О. А., заступник директора Департаменту освіти і науки 

Вінницької обласної державної адміністрації; Легун Ю. В., директор Вінницького 

державного обласного архіву; Байдаченко Т. С., заступник директора Департаменту 

освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації; Карпіловська Є. А., д.ф.н., 

професор, завідувач відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної 

лінгвістики Інституту української мови НАН України; Надутенко М.В., к.ф.н., завідувач 

відділу інформатики Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії 

наук України; Роль А. В., завідувач сектору досліджень у сфері інформаційних 

технологій Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС 

України; Антонова Я. І., менеджер (лінгвіст-програміст) з інформування про побутові 

товари та їх ремонт торговельної мережі «COMFI» (за допомогою засобів електронного 

зв’язку)     (випускник);     Охріменко     К.,     менеджер     (лінгвіст-програміст)     ТОВ 

«Спецпромхімпостачання» (випускник); Рогова М.О., магістрант 



ОП «Прикладна      лінгвістика»      спеціальності      035      «Філологія». 

Відсутні: немає. 
 

Порядок денний: 

2. Про результати громадського обговорення ОП «Прикладна лінгвістика/ Applied 

Linguistics» (галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 Філологія / Philology, 

спеціалізація 035.10 Прикладна лінгвістика / Applied Linguistics) другого 

(магістерського) рівня. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про результати громадського обговорення ОП «Прикладна лінгвістика/ Applied 

Linguistics» (галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 Філологія / Philology, 

спеціалізація 035.10 Прикладна лінгвістика / Applied Linguistics) другого 

(магістерського) рівня (таблиця додається) 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Краснобаєва-Чорна Ж.В., д.філол.н., доцент, професор кафедри загального та 

прикладного мовознавства і слов’янської філології, гарант  ОП «Прикладна 

лінгвістика/ Applied Linguistics» другого (магістерського) рівня, яка зазначила, що у 

2019-2020 році було  оприлюднено  й  обговорено  проєкт  ОП «Прикладна  

лінгвістика/ Applied Linguistics» другого (магістерського) рівня, який розроблено на 

основі ОП «Прикладна лінгвістика» 2019 року із корегуванням переліку навчальних 

дисциплін у межах циклів з урахуванням Стандарту вищої освіти України зі 

спеціальності 035 Філологія для другого (магістерського) рівня вищої освіти (Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 р. №871). Жанна Володимирівна 

закцентувала увагу , що в попередній редакції ОП «Прикладна лінгвістика/ Applied 

Linguistics» (2019 р.) було два цикли: цикл загальної підготовки та цикл професійної та 

практичної підготовки (розділ «Визначення навчальних дисциплін відповідно до 

програмних компетентностей та результатів навчання»). Нова редакція ОП «Прикладна 

лінгвістика/ Applied Linguistics» (2020 р.) містить цикл дисциплін професійної та 

практичної підготовки та цикл дисциплін за вибором здобувача вищої освіти. 

Ж.В. Краснобаєва-Чорна наголосила, що проведено аналіз досвіду опрацювання 

ОП 035.10 «Прикладна лінгвістика» у ЗВО України (Одеський національний 

університет імені І.І. Мечникова, Національний університет «Львівська політехніка», 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; Київський 

національний університет ім. Тараса Шевченка) та світові тенденції зі спеціальності. В 

результаті порівняння зроблено висновки про: 1) необхідність представлення освітніх 

компонентів   сучасного   лінгвістичного   та   літературознавчого   спрямування  (пор., 

«Теорія літератури та методологія літ. досліджень» тощо) 2) недоречність включення в 

ОП 2019 комплексних дисциплін (напр. «Інтернет-лінгвістика» (Ч. 1.Технології веб- 

дизайну. Ч. 2. Технології веб-дизайну. Ч. 3. Інтернет-комунікація: лінгвістичні аспекти. 

Ч. 4. Пошукова оптимізація сайту. Ч. 5. SEO-копірайтинг)); 3) недоречність проведення 

двох форм атестації здобувачів вищої освіти: публічний захист кваліфікаційної роботи 



та іспит (напр., «Іспит з філософії мови та методології лінгвістики», «Підсумковий іспит 

зі спеціалізації» тощо). 

Жанна Володимирівна повідомила, що до формулювання цілей та визначення ПР 

ОП «Прикладна лінгвістика» залучені стейкхолдери: 1) директор Вінницького 

державного обласного архіву Легун Ю.В.; 2) заступник директора Департаменту освіти 

і науки Вінницької обласної державної адміністрації Чорна О.А.; 3) заступник 

директора Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації 

Байдаченко Т.С.; 4) доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу лексикології, 

лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН 

України Карпіловська Є.А.; 5) кандидат філологічних наук, завідувач відділу 

інформатики Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук 

України Надутенко М.В.; 6) завідувач сектору досліджень у сфері інформаційних 

технологій Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС 

України Роль А.В.; 7) менеджер (лінгвіст-програміст) з інформування про побутові 

товари та їх ремонт торговельної мережі «COMFI» Антонова Я.І. 

2. Легун Юрій Вікторович, директор Вінницького державного обласного архіву, 

який зазначив, що зміст ОП засвідчує різноаспектний підхід до визначення об’єктів 

вивчення та професійної діяльності магістра філології, що сприятиме досягненню цілей 

навчання. 

3. Чорна Олена Афанасівна, заступник директора Департаменту освіти і науки 

Вінницької обласної державної адміністрації, яка вважає цілком позитивним 

упорядкування ОП згідно зі Стандартом вищої освіти України зі спеціальності 035 

Філологія для другого (магістерського) рівня вищої освіти (Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 20.06.2019 р. № 871). 

4 Байдаченко Тетяна Сергіївна, заступник директора Департаменту освіти і науки 

Донецької обласної державної адміністрації, яка відзначила як позитив продуману 

систему функціювання освітньої програми для студентів із чітким баченням 

особливостей визначення індивідуальної траєкторії навчання. 

5. Карпіловська Євгенія Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики 

Інституту української мови НАН України , яка наголосила, що зміст і наповнення ОП 

глибокі і продумані. Є теорія, практика й форми контролю роботи студентів. 

Підкреслила доцільність грамотно побудованої матриці перевірки відповідності 

одержаних результатів навчання меті програми підготовки магістрів. 

6. Надутенко Максим Вікторович кандидат філологічних наук, завідувач відділу 

інформатики Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук 

України, який ознайомив з аналізом навчального плану ОП. На думку зовнішнього 

стейкхолдера, дисципліни навчального плану, наведені в ОП, орієнтовані на актуальні 

напрями, у межах яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра здобувача, а 

також спрямовані на підготовку компетентного конкурентноспроможного фахівця- 

філолога спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика», здатного забезпечити ефективну 

діяльність освітнього й науково-дослідного закладу. 

7. Роль Анна Валентинівна, завідувач сектору досліджень у сфері інформаційних 

технологій Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС 

України, яка звернула увагу на особливій актуальності фахівців із прикладної 



лінгвістики для потреб м. Вінниці та Вінницької області, акцентувала на розширенні баз 

для проходження виробничої практики; 

8. Антонова Яна Ігорівна, менеджер (лінгвіст-програміст) з інформування про 

побутові товари та їх ремонт торговельної мережі «COMFI», яка підкреслила, що ОП 

чітко структуровано, логічно вибудовано послідовність функціонування 

задекларованих дисциплін, засвоєння котрих дозволить зацікавленій особі набути низку 

компетентностей. 

Із урахуванням побажань стейкхолдерів вирішено внести до каталогу дисциплін 

вільного вибору студента (для формування індивідуальної освітньої траєкторії) такі 

курси: «Прикладна лінгвістика: практикум з копірайтингу і рерайтингу», «Прикладна 

лінгвістика: лінгвокомп’ютерні технології сучасної експертизи», «Блогосфера», 

«Мовний психотип сучасного подолянина», «Політична лінгвістика», «Теорія мовних 

систем». 

9. Загнітко А.П., д.філол.н., професор, декан філологічного факультету, професор 

кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології повідомив 

про підсумки проведення круглого столу «Освітня програма «Прикладна лінгвістика / 

Applied Linguistics» другого (магістерського) рівня – 2020: актуалізована 

міждисциплінарність» за участю здобувачів вищої освіти ОП «Прикладна лінгвістика» 

(спеціалізація 035.10 Прикладна лінгвістика / Applied Linguistics) другого 

(магістерського) рівня) ДонНУ імені Василя Стуса; членів групи забезпечення 

спеціальності 035 Філологія / Philology та членів проєктної групи; представників 

студентського самоврядування філологічного факультету; випускників ОП «Прикладна 

лінгвістика» 2017 р. та ОП «Прикладна лінгвістика» 2018 р., стейкхолдерів, 

роботодавців. Співорганізатором круглого столу став Український мовно- 

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

представників академічної спільноти Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, 

Польща), Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального 

закладу «Донбаський державний педагогічний університет», Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова, Національного університету «Львівська 

політехніка». 

Анатолій Панасович зауважив, що учасники круглого столу дійшли одноголосної 

думки, що ОП «Прикладна лінгвістика/ Applied Linguistics» спрямована на реалізацію 

місії Університету – формування особистості-професіонала, інтелектуальної, 

інформованої, інноваційної, самоідентифікованої, інтегрованої у суспільство (Homo-І). 

Стратегією розвитку ДонНУ імені Василя Стуса 2017-2025 рр. визначено три 

стратегічних пріоритети розвитку: 1) прагматизація освітньої діяльності з метою 

забезпечення       якості,       студентоцентрованості      та     конкурентноспроможності, 

2) трансформація у дослідницький університет інноваційного типу, 3) створення 

університетського світоглядного простору як living-learning community. Відповідно до 

цих пріоритетів ОП «Прикладна лінгвістика» зорієнтована на: 1) підготовку 

універсального фахівця із ґрунтовними філологічними знаннями, знаннями технологій 

програмування, що є суттєвою конкурентою перевагою під час працевлаштування та 

диверсифікує можливості працевлаштування; 2) виконання кваліфікаційної роботи та 

можливість участі в конкурсах науково-дослідних робіт, що передбачає а) розв’язання 

завдань та проблем реалізації лінгвокомп’ютерних і лінгвоінформаційних технологій на 



різних рівнях, б) залучення всіх учасників освітнього процесу до проведення науково- 

дослідних студіювань; 3) здобувачі вищої освіти є активними учасниками професійних, 

а в позанавчальний час – просвітницьких, соціальних, спортивних, корпоративних 

заходів, що сприяють особистісному та професійному зростанню. 

10. Охріменко К., менеджер (лінгвіст-програміст) ТОВ 

«Спецпромхімпостачання» (випускник), яка наголосила, що ОП «Прикладна лінгвістика/ 

Applied Linguistics» роблять конкуретноздатною такі основні характеристики: 1) 

адекватне бачення об’єктів вивчення та професійної діяльності проєктною групою – 

мови (українська, англійська) в теоретичному, прикладному, структурному, 

синхронному / діахронному аспектах; міжособистісна, міжкультурна комунікація в усній 

і письмовій формі; лінгвістичне моделювання; сучасний літературознавчий процес; 

лінгвокомп’ютерне програмування; 2) кадрове забезпечення, що включає науково-

педагогічних працівників кафедри загального та прикладного мовознавства і 

слов’янської філології, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та 

компетентностями, що уможливлюють формування ПРН за освітніми компонентами 

ОП. 

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

культури, експерт із забезпечення якості вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», яка 

наголосила, що обсяг ОП «Прикладна лінгвістика/ Applied Linguistics», який спрямовано 

на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю,  

визначених  Стандартом  вищої  освіти  України  зі   спеціальності   035 Філологія для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 20.06.2019 р. №871) становить 100%. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Освітня програма 035 Філологія 035.10 «Прикладна лінгвістика» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти оновлена й упорядкована згідно зі Стандартом 

вищої освіти України зі спеціальності 035 Філологія для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 р. № 871), має 

комплексний та цільовий підхід до підготовки магістра і відповідає вимогам, 

поставленим до такого типу документів. Із врахуванням побажань стейкхолдерів та 

членів кафедри затвердити проєкт переліку освітніх компонентів ОП нового 

навчального плану. 

 

Результати голосування: 

За: 9 

Проти: 0 

Утрималися: 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 
 

В.о. завідувача кафедри Г.В. Ситар 

 

Секретар В.В. Вакар 


