
ОП «Прикладна лінгвістика/ Applied Linguistics» 

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

спеціалізація 035.10 Прикладна лінгвістика / Applied Linguistics) другого 

(магістерського) рівня 
 

Дата затвердження попередньої редакції ОП 28.08.2019 року 

Терміни громадського обговорення ОП 2020 р. 
 

ПІБ Категорія 

(НПП, 

роботодавець, 

здобувач 

освіти, 
випускник) 

Науковий 

ступінь/вчене 

звання, займана 

посада (місце 

роботи) 

До якого 

розділу ОП 

пропонуються 

зміни 

Попере-

дня 

редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

 

Нова 

редакція 

розділу 

ОП 

Примітки 

1. 

Краснобаєва- 

Чорна 
Ж.В. 

гарант 

ОП 

«Прикладна 

лінгвістика» 
 

д.філол.н., 

доцент, 

професор 

кафедри 

загального та 

прикладного 

мовознавства і  

слов’янської 

філології 

Визначення 

навчальних 

дисциплін 

відповідно до 

програмних 

компетент- 

ностей  та 

результатів 

навчання 

Редакція 

2019: 

цикл 

загальної 

підготовки 

та цикл 

професійної 

та 

практичної 

підготовки 

Скореговано 

перелік 

освітніх 

компонентів 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). 

Редакція 

2020: 

цикл 

дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки та 

цикл 

дисциплін за 

вибором 

здобувача 

вищої освіти 

Обґрунтування 

змін порівняно з 

ОП 2019 р. 

Стандарт 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). 

2. Колективне 
обговорення 

стейкхолдери  Внести до 

каталогу 

дисциплін 

вільного 

вибору 

студента такі 

курси: 

«Прикладна 

лінгвістика: 

практикум з 

копірайтингу і 

рерайтингу», 

«Прикладна 

лінгвістика: 

лінгвокомп’ю- 

терні технології 

сучасної 

експертизи», 
«Блогосфера», 
«Мовний 
психотип 
сучасного 
подолянина», 

«Політична 

лінгвістика», 

«Теорія мовних 
систем» 

 Внесено до 

проєкту 

переліку 

освітніх 

компонентів ОП 

нового 

навчального 

плану 

Легун Ю.В. директор 

Вінницького 

державного 

обласного 
архіву 

   

Чорна О.А. заступник 

директора 

Департамент у 

освіти і науки 

Вінницької 

обласної 
державної 
адміністрації 

   

Байдаченко 

Т.С. 

заступник 

директора 

Департамент у 

освіти і науки 

Донецької 

обласної 
державної 
адміністрації 

   

Карпіловська 

Є.А. 

д.філол.н., 

проф., 
завідувач 

   



  відділу      
лексикології,  

лексикографії  

та  

структурно-  

математичної  

лінгвістики  

Інституту  

української  

мови НАН  

України  

Надутенко к.техн.н., ст.     
М.В. наук.співробі-  

 тник,  

 завідувач  

 відділу  

 інформатики  

 Українського  

 мовно-  

 інформацій-  

 ного фонду  

 НАН  

 України  

Роль А.В. завідувач   
 

 
сектору  

досліджень у  

сфері  

інформацій-  

них  

технологій  

Вінницького  

науково-  

дослідного  

експертно-  

криміналісти-  

чного центру  

МВС  

України  

Антонова випускник менеджер     
Я.І. (лінгвіст-  

 програміст) з  

 інформуван-  

 ня про  

 побутові  

 товари та їх  

 ремонт  

 торговельної  

 мережі  

 «COMFI»  

 

Голова 

д.філол.н., доц., в.о. завідувача кафедри 

загального та прикладного 
мовознавства і слов’янської філології Г.В. Ситар 

 

Секретар 

ст. лаборант кафедри загального та 

прикладного мовознавства і слов’янської 

філології В.В. Вакар 


