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Рецензія 

на освітньо-професійну програму «Прикладна лінгвістика»  

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія 

спеціалізації 035.10 Прикладна лінгвістика 

 

Освітньо-професійна програма (ОПП) «Прикладна лінгвістика» для 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

035 Філологія спеціалізації 035.10 Прикладна лінгвістика розроблена з 

урахуванням сучасних освітніх трансформацій та орієнтована на якісну 

підготовку фахівців, здатних розв’язувати актуальні й значущі проблеми та 

практичні питання в галузі прикладної лінгвістики. 

З урахуванням особистісного та проблемно-орієнтованого у навчанні 

освітньо-професійна програма (ОПП) «Прикладна лінгвістика» визначає напрями 

формування у здобувачів вищої освіти інтегральної системи знань, загальних і 

спеціальних компетентностей, комплексу умінь і навичок для професійного 

використання в галузі мовознавства, лінгвокомп’ютерних технологій, 

алгоритмування, редагування та ін. 

Освітньо-професійна програма (ОПП) «Прикладна лінгвістика» складена 

логічно, відповідає чітким настановам сучасного освітнього процесу у вищій 

школі. У ній чітко визначені цілі, мета, завдання, чітко визначено сам профіль 

ОПП, сформульовано визначальні компетентності, що формуються під час 

навчання. Не менш важливим є кваліфікування програмних результатів навчання, 

встановлення їх корелятивності з відповідними компетентностями. Дисципліни 

навчального плану, відбиті також в ОПП, орієнтовані на актуальні напрями 

сучасної філологічної науки загалом, а також на формування світоглядних і 

дослідницьких орієнтирів конкурентоспроможного фахівця-філолога. Особливо 

функційно навантаженим є встановлення можливостей формування 

індивідуальної траєкторії здобувача вищої освіти. В ОПП максимально враховано 

формування лінгвокомп’ютрних компетентностей, а також уміння самостійно 

формалізовувати необхідні запити для побудови відповідних програм. Подібного 

рівня фахівці затребувані в сучасному науково-дослідному, науково-прикладному 

й суто прикладному аспектах. 
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Освітньо-професійна програма (ОПП) «Прикладна лінгвістика» відповідає 

наявному Державному стандарту зі спеціальності 035 Філологія, водночас у ній 

наявна власна особлива компонента, що вирізняє її в сучасному просторі 

університетської освіти. Усе це засвідчує, що освітньо-професійна програма 

(ОПП) «Прикладна лінгвістика»  може бути рекомендована до впровадження. 
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PEIIEH3I-fl

Ha ocBirHbo-rpoQecifi ny rporpaMy

<<lI p r,r nl aA u a I i u rei cru Ka>) (<Applied Lin gu istics>)

Apyroro (traricrepctxoro) pienn ezqoi oceiru

(ra.rry:t 3uaFlb 03. fyvaHirapui HayKI4, cueqialruicrr 035 @ilolorir,
cneqianigaqis 0 3 5 . I 0 flpur nan:aa niurnicrraxa)

AoHeqrr<oro HaqiouaJlbHoro yuinepcurery iveui Bacutts. Cryca

RnsHaqeuHx yrpaiHabKr4M cycrinrcrBoM crpareri.IHoi MerI4 - BXoAXeHHt

Ao eeponeficbKoro Corosy 3yMoBr4no neoSxiAnicm s4ificueuu.a HI{3KI4

KapAuFrarrbHux sNaiH Arq iHrerpaqii oceirqHcrxoi naHKI4 B eBponefictrcuff' oceirHifi

rrpoc'rip. Bnxonaeqev, uail6inrm 4ienoro cKJIaAoBoro qzx sr,liu, rocrae Bl4rua

rrrKoJra, a HalaJtbHoro Meroro - o[parlrcBaHHt cyqacHl4x oceirHro-npoQecifinzx

rrpofpaM.

Crpyxrypa ra srMicr peqeHsonauoi oceirHro-npo$ecifiHoi nporpaMI4

:acei4uytorr posyviuHa pospo6nzKaMrr (a.Sinon.u., ztoq, X.B. Kpacno6aeBa-

t{opua (rapaur), 4.Sinon.H., upoS., qn.-Kop. HAH Yxpaiura A.lI. 3arniuco,

A.$i.nol.n., aoq. I',B. Crzrap (.ueHra rpo€KrHoi rpynu)) ar<ryanbHl4x npoSneru

cyuacuoi cpitrolorii. Bci oceirui KoMrroHeHrI4, nepeA6aqeui HaBqaJIbHI4M riJIaHoM,

eiArroBiAarorr 3arr4'raM XXI cronirrq rqoAo ni4roronrn Saxinqin y raly:i
rrpr4KnaAHoT niurnicrvrKr4, po3BrrBarorb Krroqosi roN{rrereHTHocri, iurelexryanrrri
'ra aKa/reMiqui nanuqKr4, BpaxoBylorb Br4MorlI cycnirr'crea, i uepelycivr perioHy,

'ra pHnKy npaui.

Crpyxrypuo-:rori.rna cxeMa oceiruro-npoQeciirHoi nporpavrr,r <flpI4KJIaAFIa

nirrreicrzr<o (<Applied Linguistics>) 4ae 3Mory zpo6uru BHcHoBoK, lrlo srraicr

Aracuznlin BiAnoeiAae KoMnerenrsicsift naoleni BZnycKHI4Ka, .aKy qirro 3a{BJIeHo

s loliro-cr:pyxrypHifi cxervri ra flKa rrinxona i nosHicrrc rri4rnep4NeHa

siAnoniArroro MHoxr4Horo Aucrluuiu. 3euqafiuo, Mo)KHa no6axarz rIocI4JIr'ITI,I

Snor< LraBrraJrbgoro KoMrroHeHTa, opieuronaHoro Ha ua6yun
linrnorcovn'torepHoro MoAenroBaHHq, [porpaMyBaHH ra iH. Xo.{a IIe Mo)Ke 6ytw

Br4Kor-raHe :4oSynaveu slruloi oceiru qinxolr cauocrifiuo 3a paxyHoK Aoczrf,

rr po/(yMaHoi i HanBilyanrHoi rpaeKropii Hae'IaHH.r.

OAuierc 3 repeBar 3arr ononoeaHoi ocsiruro-npoSecifinoi nporpaMl{ €

BpaxyBaHrrr Br4Mol noreuuifiHrzx po6oro4anqie rpl4 Sopuynanui Aucqranlirl

r(r4l(Jry rrpo$ecifrHoi ra rpaKrprqHoi niAroroBKlr s4o6yeaua euqoi oceiru.

Orxre, ocsiruro-npoSecifina rporpaMa <llprarla2lua riHreicrlaKa)

(<<Applied Linguistics>) 4pyroro (varicrepcbKoro) pinHr szuloi oceirl4 (ranysr



3HaHb 03, fyrlanirapui :HAyKyI, cueqialrsicrr 035 @inolorix, QIIeulaJIl3aIIlfl

035.10 llpnr<la4ua nirrrnicruxa) Mae ueo6xiAni crpyxrypui ra gvricroei

cKJraAgr4K4, BilnoeiAae ocHoBHI4M xpurepixl't .sroCri nr1rUo| OCniru' a TaKoX

cyqacFroMy pienro po3BI4rKy Sirronoriunoi HayKII B Yrpaini ra MoXe SyTu

peKoMeHAOBaHa An.rr BnpoBaAXeHHt n foHeqlKoMy naqionanbHoMy yuinepcrareri

iveni Bacuttr- CrYca.

PeueHsenr O.lI.Iee'IeHKo, AoKToP

SinonoriuHl,Ix HaYK, lPo$ecoP,

s an i4yn a.r rcaS e4pra rpl4Kn aAHoi li nrsi c ^wrKr4

HaqionanbHoro YHlBePcHrerY

<<JlreiBcbr<a lolirexnixa>[!,i't,it(-) |t{El;itI i i-ii"}'iiil ii:.:, i

i $r{A,IIE}+ t:tft y F{iRi-iltrc}i't t'.'i'
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