
Підсумки обговорення освітньо-професійної програми 

«Прикладна лінгвістика» 

(«Applied Linguistics») 

 

Рівень вищої освіти – перший 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки 

Спеціальність – 035 «Філологія» («Philology») 

Спеціалізація – 035.10 Прикладна лінгвістика (Applied Linguistics) 

 

Дата затвердження попередньої редакції ОПП «Прикладна лінгвістика» («Applied Linguistics») 

(протокол Вченої ради Донецького національного університету від 28 серпня 2019 протокол № 1) 
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ПІБ 

стейк- 

голдера 

Катего- 

рія (НПП, 

робото- 

давець, 

здобувач 

освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вче- 

не звання, 

займана 

посада (місце 

роботи) 

До якого 

розділу 

ОПП 

пропону 

ються 

зміни 

Попередня 

редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція 

розділу ОПП 

Примітки 

Карпіловська НПП Доктор У межах 

«Циклу 

професійної 

та 

практичної 

підготовки» 

У «Циклі Уточнити назви Залишити назви  
Є.А. філологічних професійної окремих частин частин 

 наук, та комплексної комплексної 
 професор, практичної дисципліни дисципліни в 
 завідувач підготовки» «Прикладна наявному форматі 

 відділу наявна лінгвістика»:  



  лексикології 

, 
 навчальна 

комплексна 

«Лексикографія» 

замінити на 
  

лексикографії дисципліна «Комп'ютерна 

та «Прикладна лексикографія», 

структурно- лінгвістика» «Прикладний 

математичної , частини синтаксис і 

лінгвістики «Лексикогра- семантика в 

Інституту фія» і комп'ютерних 

української «Прикладний системах» – на 

мови НАН синтаксис «Формальний 

України і семантика синтаксис і 
 в формальна 
 комп'ютер- семантика» 
 них  

 системах»  

Надутенко Роботода- Кандидат У «Циклі У «Циклі Додати В ОПП і  
М.В. вець філологічних дисциплін дисциплін дисципліни навчальному 

  наук, за вибором за вибором «Теорія плані залишається 
  завідувач здобувача здобувача алгоритмів», без змін, 
  відділу вищої вищої «Нейронні відповідні 
  інформатики освіти» освіти» не мережі та дисципліни 
  Українського  вказано назв машинне включити до 
  мовно-  дисциплін навчання в переліку 
  інформаційного   лінгвістичних вибіркових 
  фонду   комп'ютерних дисциплін, що 
  Національної   системах»; оновлюється 
  академії   «Прикладна щорічно 
  наук   лінгвістика:  

  України   основи  

     копірайтингу»  

Роль А.В. Роботода-  завідувач У «Циклі У «Циклі Додати В ОПП і  
вець  сектору дисциплін дисциплін дисципліну навчальному 

  досліджень за вибором за вибором «Основи плані залишається 
  у сфері здобувача здобувача лінгвістичної без змін, 

  Інформацій-  вищої експертизи» відповідну 



   них 

 технологій 

 Вінницького 

 науково- 

 дослідного 

 експертно- 

 криміналістич- 

 ного 

 центру МВС 

 України 

вищої 

освіти» 

освіти» не 

вказано назв 

дисциплін 

 дисципліну 

включити до 

переліку 

вибіркових 

дисциплін, що 

оновлюється 

щорічно 
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