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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 035 Філологія (за 

спеціалізацією «035. 10 Прикладна лінгвістика») 

1 – Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського, кафедра загальної та 

прикладної лінгвістики 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою оригіналу 

Бакалавр.  

Бакалавр із прикладної лінгвістики.  

 

Офіційна назва 

освітньої програми 

035 Філологія. 035.10 Прикладна лінгвістика 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 3 роки 10 місяців 

Наявність 

акредитації 

Міністерство освіти і науки України (Сертифікат про 

акредитацію НД № 1597057, до 01.07.2023 р.) 

Цикл/рівень Перший (бакалаврський) рівень: FQ-EHEA  перший 

цикл, QF-LLL  6 рівень, НРК  6 рівень. 

Передумови Повна загальна середня освіта, освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. 

Обов’язковою умовою є вільне володіння державною 

мовою. 

Мова(и) 

викладання 

Українська, англійська, німецька 

Термін дії 

освітньої програми 

До 01.07.2023 р. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://mdu.edu.ua/ 

2. Мета освітньої програми 

Мета програми полягає у можливості використовувати набуті компетентності 

в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням, перетворенням і оцінюванням 

письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (як із науково-дослідною, 

критично-аналітичною, так і з прикладною метою), організацією успішної 

комунікації різними мовами. 

3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

Галузь знань: 03Гуманітарні науки 

Спеціальність: 035 Філологія 



спеціальність, 

спеціалізація) 

Спеціалізація: 035.10 Прикладна лінгвістика 

 

Орієнтація 

освітньої програми 

Академічна. Освітньо-професійна програма 

орієнтована на підготовку бакалаврів із прикладної 

лінгвістики. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Визначення нормативного терміну та змісту навчання, 

проходження практик, нормативних форм державної 

атестації, встановлення вимог до змісту, обсягу 

професійної підготовки фахівця за І (бакалаврським) 

рівнем. 

Особливості 

програми 

У програмі робиться акцент на вивченні студентами 

прикладних напрямів сучасної лінгвістики; 

української, англійської та німецької мов, російської 

мови як іноземної; здійсненні автоматичної обробки 

мови; урахуванні та запровадженні новітніх 

інформаційних технологій у сфері лінгвістики; 

проведенні аналітико-синтетичної обробки документів 

або на впровадженні результатів науково-дослідної 

роботи. Мобільність за програмами IREX, UGRAD, 

ТЕМПУС-ТАСІС, ЕРАЗМУСМУНДУС та ін. – 

рекомендується, але не є обов’язковими; всі студенти 

можуть брати участь у спеціальних семінарах разом з 

учасниками програм. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Бакалавр із прикладної лінгвістики може працювати в 

науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; 

на викладацьких посадах у закладах загальної 

середньої освіти, ВНЗ 1-2 рівнів акредитації (за 

наявності в освітній програмі циклу психолого-

педагогічних та методичних дисциплін і проходження 

відповідних практик); у друкованих та електронних 

засобах масової інформації, в системі PR-технологій; у 

різноманітних фондах, спілках, фундаціях 

гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і 

культурних центрах тощо. 
Подальше 

навчання 

Бакалавр із прикладної лінгвістики підготовлений для 

подальшого навчання з метою отримання освітньо-

кваліфікаційного рівня  магістр філології. 

Можливість продовжувати освіту за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти, а також 

підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову 

післядипломну освіту. 

5 – Викладання та оцінювання 



Викладання та 

навчання 

Стиль викладання та навчання полягає у використанні 

основних підходів, методів та технологій, що 

передбачені освітньо-професійною програмою: 

студентоцентроване навчання, самоосвіта,  проблемно-

орієнтоване навчання, навчання на базі виробничих 

практик. Компетентністний підхід як спрямованість 

освітнього процесу на формування та розвиток 

ключових (базових, основних) та предметних 

компетентностей особистості; 

особистісноорієнтований підхід до навчання 

стосується особистості студента й може бути 

реалізованим і перевіреним тільки в процесі виконання 

конкретним студентом певного комплексу дій, 

потребуючи трансформації змісту освіти, перетворення 

його з моделі, яка існує об’єктивно, для «всіх», на 

суб’єктивні надбання одного студента, що їх можна 

виміряти; діяльнісно-орієнтований підхід – вияв 

комунікативної компетенції в мовленнєвій 

діяльності; особистісний підхід вимагає визнання 

унікальності особистості, її інтелектуального й 

морального потенціалу, права на повагу; суб’єктно-

діяльнісний передбачає врахування особистісної 

специфіки студента, його персоналізації, 

індивідуальних особливостей особистості 

філолога; системний підхід передбачає розгляд 

лінгвістичних явищ у комплексі складових системних 

елементів. 

Оцінювання Підсумкове оцінювання проходить за 

європейською шкалою: А, В, С, D, E, FX, F. Включає 

письмове оцінювання: виконання рефератів, тестових 

змістовно-модульних контрольно-екзаменаційних 

робіт відповідно до вимог ОПП; усне оцінювання: 

здача колоквіумів, практичних робіт за подвійною 

системою оцінювання – теоретичні знання та 

практичні навички; презентації PowerPoint, підготовка 

звітів про проходження виробничих  практик. 

Оцінювання студентів проводиться на основі 

аналізу успішності, оцінки якості рішень 

випускниками задач діяльності, передбачених ОПП, а 

також рівня сформованості компетентностей для 

вирішення задач діяльності, які можуть виникнути. 

Підсумкову атестацію магістрантів після виконання 

навчального плану в повному обсязі здійснює 

екзаменаційна комісія у формі кваліфікаційного 

іспиту. 



6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики, 

літературознавства, фольклористики, перекладу) в 

процесі професійної діяльності або навчання, що 

передбачає застосування теорій та методів 

філологічної науки і характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

ЗК 1. Здатність усно й письмово спілкуватися 

українською мовою як державною в усіх сферах 

суспільного життя, зокрема у професійній діяльності.  

ЗК 2. Здатність системно аналізувати головні тенденції 

історичного розвитку українського народу, цінувати 

його культурно-історичні та морально-етичні надбання 

та сприяти розв’язанню актуальних загальнодержавних 

і суспільних завдань. 

ЗК 3. Здатність до критичного мислення й ціннісно-

світоглядної реалізації особистості. 

ЗК 4. Здатність учитися впродовж життя й оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 6. Уміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми.  

ЗК 7. Здатність діяти із соціальною відповідальністю, 

розуміти основні принципи буття людини, природи, 

суспільства.  

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно.  

ЗК 9. Здатність спілкуватися іноземною мовою у 

професійній діяльності, опрацьовувати фахову 

літературу іноземною мовою. 

ЗК 10. Усвідомлена повага до різноманіття культур. 

ЗК 11. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 12. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК 13. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій, зокрема для вирішення 

стандартних завдань професійної діяльності. 

ЗК 14. Здатність проведення досліджень на належному 

рівні.  

Професійні 

компетентності 

ФК 1. Розуміння структури філологічної науки та її 

теоретичних основ. 

ФК 2. Базові уявлення про мову як особливу знакову 

систему, її природу та функції, про генетичну і 



структурну типологію мов світу; фонетичний, 

лексичний, граматичний рівні мови.  

ФК 3. Здатність демонструвати знання з теорії та 

історії мов(и), що вивчаються(ється).  

ФК 4. Здатність аналізувати просторові 

(горизонтальні) та соціальні (вертикальні) різновиди 

мови, описувати соціолінгвальну ситуацію.  

ФК 5. Базові уявлення про загальні властивості 

літератури як мистецтва слова, про закони побудови 

художнього твору, особливості письменницької праці, 

літературні стилі, наукові методи і школи в 

літературознавстві.  

ФК 6. Базові уявлення про основні тенденції розвитку 

світового літературного процесу та української 

літератури.  

ФК 7. Системні знання про основні періоди розвитку 

літератури, що вивчається, від давнини до ХХІ 

століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних 

представників та художні явища.  

ФК 8. Здатність вільно, гнучко й ефективно 

використовувати мову(и), що вивчається(ються), в 

усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових 

різновидах і регістрах спілкування (офіційному, 

неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у різних сферах життя.  

ФК 9. Розуміння сутності й соціального значення 

майбутньої професії, основних проблем дисциплін, що 

визначають конкретну філологічну галузь, їх 

взаємозв’язку в цілісній системі знань.  

ФК 10. Професійні знання й уміння з обраної 

філологічної спеціалізації: мовознавства, 

літературознавства, фольклористики, 

перекладознавства, прикладної лінгвістики. 

ФК 11. Здатність до збирання й аналізу, систематизації 

та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних 

фактів, інтерпретації та перекладу тексту (залежно від 

обраної спеціалізації). 

ФК 12. Здатність вільно оперувати спеціальною 

термінологією для розв’язання професійних завдань.  

ФК 13. Розуміння значення всіх підсистем мови для 

вироблення вмінь аналізувати мовні одиниці, 

визначати їх взаємодію та характеризувати мовні 

явища і процеси, що їх зумовлюють.  

ФК 14. Здатність створювати усні й письмові тексти 

різних жанрів і стилів державною та іноземною 



(іноземними) мовами. 

ФК 15. Розуміння комунікативної діяльності як 

реалізації функцій мови в різних суспільних сферах 

(жанрово-стильова диференціація мови). 

ФК 16. Здатність здійснювати лінгвістичний та 

літературознавчий аналіз текстів різних стилів і 

жанрів.  

ФК 17. Здатність до надання консультацій з 

дотримання норм літературної мови та культуримови. 

ФК 18. Здатність до ведення ділової комунікації усно і 

письмово. 

7 – Програмні результати навчання 

 ПРН 1. Використовує українську мову як державну в 

усіх сферах суспільного життя, зокрема у 

професійному спілкуванні. 

ПРН 2. Аналізує головні тенденції історичного 

розвитку українського народу, аргументує свої 

погляди на дискусійні моменти української історії та 

сучасного суспільного життя.  

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: добирає 

необхідну інформацію з різних джерел, критично 

аналізує й інтерпретує її, впорядковує, класифікує й 

систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й 

самоосвіти. 

ПРН 5. Демонструє розуміння фундаментальних 

принципів буття людини, природи, суспільства. 

ПРН 6. Співпрацює з колегами, представниками інших 

культур та релігій, прибічниками різних політичних 

поглядів тощо. 

ПРН 7. Використовує іноземну мову для організації 

ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для розв’язання 

професійних завдань.  

ПРН 9. Використовує інформаційні й комунікаційні 

технології, зокрема для вирішення стандартних 

завдань професійної діяльності. 

ПРН 10. Виділяє галузі філології й окреслює коло їх 

основних проблем. 

ПРН 11. Знає систему мови. 

ПРН 12. Знає історію мови (мов) і літератури 

(літератур), що вивчаються. 

ПРН 13. Знає норми літературної мови та вміє їх 

застосовувати у практичній діяльності. 

ПРН 14. Створює усні й письмові тексти різних жанрів 



і стилів державною та іноземною (іноземними) 

мовами.  

ПРН 15. Аналізує мовні одиниці, визначає їх 

взаємодію та характеризує мовні явища і процеси, що 

їх зумовлюють. 

ПРН 16. Аналізує й інтерпретує твори української та 

зарубіжної художньої літератури й усної народної 

творчості, визначає їх специфіку й місце в 

літературному процесі. 

ПРН 17. Використовує мову(и), що вивчається(ються), 

в усній та письмовій формі, у різних жанрово-

стильових різновидах і регістрах спілкування 

(офіційному, неофіційному, нейтральному), для 

розв’язання комунікативних завдань у різних сферах 

життя. 

ПРН 18. Здійснює лінгвістичний та літературознавчий 

аналіз текстів різнихстилів і жанрів. 

ПРН 19. Окреслює основні проблеми дисциплін, що 

визначають конкретну філологічну галузь, пояснює їх 

взаємозв’язок у цілісній системі знань. 

ПРН 20. Демонструє знання з обраної філологічної 

спеціалізації. 

ПРН 21. Збирає, аналізує, систематизує й інтерпретує 

мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретує й 

перекладаєти тексти різних стилів і жанрів (залежно 

від обраної спеціалізації).  

ПРН 22. Планує і здійснює дослідження в галузі 

філології на належному рівні.  

 8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Кадрове забезпечення реалізації програми повинно 

відповідати вимогам Постанови КМУ № 1187 від 

30.12.15 р. «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти» без 

специфічних характеристик. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

 Матеріально-технічне забезпечення реалізації 

програми повинно відповідати вимогам Постанови 

КМУ № 1187 від 30.12.15 р. «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти» без специфічних характеристик. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Забезпечення повного, якісного й оперативного 

бібліотечно-бібліографічного й інформаційного 

обслуговування студентів здійснює бібліотека МНУ 

імені В.О. Сухомлинського.  

Навчально-методичне забезпечення підготовки 

http://lib.idgu.edu.ua/


фахівців спеціальності включає: 

 профіль програми та освітню програму 

спеціальності; 

 навчальний план та робочий навчальний план 

спеціальності; 

 навчальну та робочу навчальну програму з 

кожної дисципліни навчального плану; 

 комплекс навчально-методичного забезпечення з 

кожної дисципліни навчального плану; 

 програму практичної підготовки, робочі 

програми практик; 

 навчальні матеріали з дисциплін; 

 методичні матеріали для проведення атестації. 

 

2.Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1.Перелік компонент освітньо-професійної програми 

Код н/д Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові роботи, 

практики, кваліфікаційна робота) 

К-ть 

кред

итів 

Форма 

підсумково

го 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

 

НЗП-1 Історія і культура України 3 залік 

НЗП-2 Філософія 3 залік 

НЗП-3 Університетські студії 3 залік 

НЗП-4 Трудове право та підприємницька діяльність 3 залік 

НЗП-5 Викристання інформаційно-комунікативних 

технологій в науково-педагогічній діяльності 

3 залік 

НПП-1 Загальне мовознавство 6 іспит 

НПП-2 Прикладна лінгвістика 6 іспит 

НПП-3 Англійська мова 29 іспит, залік 

НПП-4 Сучасна українська літературна мова 17 іспит, залік 

НПП-5 Загальна та прикладна фонетика 3 іспит 

НПП-6 Загальна та прикладна семантика 4 іспит 

НПП-7 Загальна та прикладна граматика 7 Іспит, залік 

НПП-8 Німецька мова (у т.ч. Латинська мова) 19 іспит, залік 

НПП-9 Етнолінгвістика та лінгвокультурологія 5 іспит 

НПП-10 Соціолінгвістика 3 іспит 

НПП-11 Функційна лінгвістика 5 залік 



НПП-12 Психолінгвістика 3 іспит 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 122  

Вибіркові компоненти ОП* 

Дисципліни за вибором вищого навчального закладу (фахова спеціалізація) 

ДВВ-1 Соціально-політичні студії 3  

ДВВ-2 Дискурсологія 3 залік 

ДВВ-3 Мовні технології громадських відносин та 

реклами 
3 

іспит 

ДВВ-4 Орфографія, основи коректорської правки та 

технічного оформлення друкованих видань 
4 

залік 

ДВВ-5 Мовленнєвий практикум з української мови, 

фізіологія та техніка мовлення 
6 

залік 

ДВВ-6 Теорія та практика перекладу 3 іспит 

ДВВ-7 Герменевтика та лінгвотекстологія 3 іспит 

ДВВ-8 Квантитативна і комп'ютерна лінгвістика та 

автоматична обробка природної мови 
6 

іспит 

ДВВ-9 Риторика 3 залік 

ДВВ-10 Лінгвістична типологія та мовні ареали 3 іспит 

ДВВ-11 Етика ділового мовлення 3 залік 

Дисципліни вільного вибору студента 

ДВС-1 Українська література 10 іспит 

ДВС-2 Семіотика 6 залік 

Психологія   

ДВС-3 Сучасна російська літературна мова 6 залік 

Психологія реклами   

Гендерна лінгвістика   

ДВС-4 Теорія і практика комунікації 7 залік 

Мовленнєва патологія   

Діагностика писемного мовлення   

ДВС-5 Нейролінгвістика та патопсихолінгвістика 8 залік 

Педагогіка   

ДВС-6 Юрислінгвістика 3 залік 

Паралінгвістика   

ДВС-7 Прикладна графіка, дешифрування та 

палеонтологія 

3 іспит 

Історія мови   

ДВС-8 Філософія мови та лінгвістична методологія 5 іспит 

Зіставне мовознавство   

ДВС-9 Сугестивна лінгвістика 6 іспит 

ДВС-10 Психологія реклами   

Загальний обсяг вибіркових компонент: 94  

Практична підготовка 

ПП-1 Мовленнєва практика 3 залік 

ПП-2 Соціолінгвістична практика 3 залік 



ПП-3 Лінгвістична експериментальна практика 6 залік 

ПП-4 
Практика редакторів радіо, телебачення, 

газетних та Інтернет-видань 

6 залік 

ПП-5 Комунікативно-лінгвістична практика 6 залік 

Загальний обсяг практичної підготовки: 24  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 240  

 

2.2. Структурно-логічна схема ОП 

Додаток 1.  

  

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 035 Філологія 

здійснюється у формі кваліфікаційного іспиту та завершується видачею 

документу встановленого зразка та присудження йому ступеня бакалавра із 

присвоєнням кваліфікації: Бакалавр із прикладної лінгвістики. 

Атестація здійснюється відкрито та публічно.  

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 
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6. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти 

 

У Миколаївському національному університеті імені 

В. О. Сухомлинського функціонує система забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення 

якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого 

навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників; 



5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною 

освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату в наукових працях працівників вищих навчальних 

закладів і здобувачів вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) 

за поданням ВНЗ оцінюється Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами 
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