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(особливі умови, за наявності) 

Голова Вченої ради Інституту філології  ________________ (Г. Ф. Семенюк)  
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Протокол № _____ від «____» ______________ 201_ р. 

__________________________________________________________________________________ 
(особливі умови, за наявності) 

Голова Вченої ради  

факультету комп’ютерних наук та кібернетики ________________ (А. В. Анісімов) 
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Протокол № _____ від «____» ______________ 201_ р. 

__________________________________________________________________________________ 
(особливі умови, за наявності) 

Голова науково-методичної комісії Інституту філології _______________ (І. В. Ситдикова)  
 

4.2.2.Науково-методична комісія факультету комп’ютерних наук та кібернетики: 

Протокол № _____ від «____» ______________ 201_ р. 

__________________________________________________________________________________ 
(особливі умови, за наявності) 
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_____________________________________________________________________________ 
(особливі умови, за наявності) 

Завідувач кафедри української мови та прикладної лінгвістики ___________(А. К. Мойсієнко) 

 

 

4.3.2. Кафедра теорії та технології програмування: 

Протокол № _____ від «____» ______________ 201_ р. 

_____________________________________________________________________________ 
(особливі умови, за наявності) 

В.о. завідувача кафедри  теорії та технологій програмування ___________(Т. В. Панченко) 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ (за наявності)  

 

Рецензія завідувача відділу лексикології, лексикографії та структурно-

математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України, доктора 

філологічних наук, професора Є.А. Карпіловської. 

Рецензія професора кафедри АУТС Національного технічного університету 

"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", доктора фіз.-мат. наук, 

професора А.Ю.Дорошенка. 

Рецензія завідувача відділу та наукової діяльності лабораторії навчального, 

наукового і методичного забезпечення ДНДЕКЦ МВС України, кандидата юридичних 

наук, старшого наукового співробітника С.А.Кузьміна. 
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ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 

Прізвище, ім’я, по 

батькові керівника та 

членів проектної 

групи 

Найме-

нування 

посади 

(для суміс- 

ників — місце 

основної 

роботи, 

наймену-

вання посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно 

з документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема дисертації, 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Стаж 

науково-

педагогічн

ої та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову діяльність (основні публікації 

за напрямом, науково-дослідна робота, участь у 

конференціях і семінарах, робота з аспірантами та 

докторантами, керівництво науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, 

вид документа, тема, 

дата видачі) 

Керівник проектної групи  
Дарчук  

Наталія  

Петрівна 

професор 

кафедри 

.української 

мови та 

прикладної 

лінгвістики 

1968 р., Київський 

державний 

університет ім. 

Т.Г.Шевченка; 

структурна і 

прикладна 

лінгвістика; 
«Лінгвіст. 

Фахівець з 

автоматичної 

обробки 

інформації, 

референт-

перекладач». 

Доктор 

філологічних наук 

10.02.01  - 

українська мова, 

10.02.21 -  

структурна, 

прикладна та 

математична 

лінгвістика; 

«Лінгвістичне 

забезпечення 

автоматичних 

систем аналізу 

українськомовног

о тексту (на 

прикладі системи 

автоматичного 

граматичного 

аналізу тексту 

АГАТ)»; доцент 

кафедри 

української мови 
 

науковий 

стаж – 26 

років; 

науково-

педагогічн

ий – 21 рік 

 

Основні публікації: 

1. Дарчук Н.П. Комп’ютерна лінгвістика : (автоматичне 

опрацювання тексту). - К. : Київ. Ун-т, 2008. — 351 с. 

(підручник); 

2. Дарчук Н.П.Комп’ютерне анотування українського 

тексту: результати і перспективи. - К.:ОсвітаУкраїни, 

2013. — 543 с. (монографія); 

Науково-дослідна робота: 

Керівник підтеми «Семантичний словник Корпусу» в 

рамках загальноінститутської теми 16БФ044-01 

"Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний 

діалог" (строк виконання 2016-2018 р.р.). 

Міжнародні наукові конференції (2016-2017 рр.): 

1. II. İnternational Symposium of Lexicography. E-

Dictionaries (3-4 November 2015, İstanbul Univerity) 

2. Міжнародна конференція «Сучасна україністика: 

проблеми мови, літератури, культури. VIII 

Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і Східної 

Європи (25-28.08. 2016).(Чехія). 

Керівництво магістерськими та дипломними роботами. 

Керівництво навчально-виробничою практикою. 
Керівництво аспірантами (захищено 4 кандидатські 

роботи). 
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Члени проектної групи 
Зубань 

Оксана 

Миколаївна 

доцент 

кафедри 

української 

мови та 

прикладної 

лінгвістики 

Київський  

університет імені 

Тараса Шевченка, 

1993; українська 

мова та література; 

"філолог, викладач 

української мови 

та літератури" 

кандидат 

філологічних 

наук, 10.02.01 – 

українська мова; 

«Морфеміка 

суфіксальної зони 

українського 

дієслова»; 

доцент кафедри 

сучасної 

української мови 

науково-

педагогіч

ний стаж 

- 21 рік 

Основні публікації: 

1. Oksana Zuban: Automatic Morphemic Analysis in the 

Corpus of the Ukrainian Language: Results and Prospects  // 

Jazykovedný časopis / Journal of Linguistics, 2017. Vol 68. 

№ 2. 415 - 426. Journal of Linguistics is indexed by the 

following services: Elsevier – SCOPUS. 

2.  Програма підготовки працівників Експертної 

служби МВС України як судових експертів за 

експертною спеціальністю 7.3 «Лінгвістичне 

дослідження усного мовлення» / І.А. Горбач-Кудря, 

О.М.Зубань. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2017. - 76 ст. 

Науково-дослідна робота: 

1. Керівник проектів: "Автоматизована система 

морфемно-словотвірного аналізу української мови"; 

"Електронний підручник з української мови". 

2. Учасник проектів: "Корпус текстів української 

мови", "Автоматичний семантичний аналіз українського 

тексту". 

Міжнародні наукові конференції (2016-2017 рр.):  
1. Міжнародна наукова конференція: VIII 
Оломоуцький симпозіум україністів «Сучасна 
україністика: проблеми мови, літератури та культури» 
(25-28.08. 2016) . (Оломоуц, Чехія). 
2.  ІІІ Міжнародна наукова конференція “Людина. 

Комп’ютер. Комунікація” (м. Львів, 20-22 вересня 2017). 

Керівництво магістерськими та дипломними роботами. 

Керівництво навчально-виробничою практикою. 
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Нікітченко 

Микола 

Степанович 

професор 

кафедри 

теорії та 

технології 

програмуван

ня 

 

Київський 

ордена 

Леніна 

державний 

університет 

ім. 

Т.Г.Шевченк

а 

1973, 

спеціальність 

математика, 

кваліфікація – 

теоретична 

кібернетика 

Доктор фізико- 

математичних наук, 

01.05.03 – 

математичне та 

програмне 

забезпечення 

обчислювальних 

машин та систем, 

12.12.2001, 

тема дисертації 

«ТЕОРІЯ 

ІНТЕГРОВАНИХ 

КОМПОЗИЦІЙНО-

НОМІНАТИВНИХ 

МОДЕЛЕЙ 

ПРОГРАМ» 

Професор кафедри 

теорії та технології 

програмування, 2005, 

Україна 

науково-

педагогіч

ний стаж  

44 роки 

Науковий керівник - 7 канд.дис., 

консультант – 1 докторська дис. 

Основні статті: 

1. Artur Korniłowicz, AndriiKryvolap, Mykola 

Nikitchenko, Ievgen Ivanov: Formalization of the 

Algebra of Nominative Data in Mizar. In Proceedings 

of the 2017 Federated Conference on Computer 

Science and Information Systems, M. Ganzha, 

L. Maciaszek, M. Paprzycki (eds). ACSIS, Vol. 11, 

pages 237–244 (2017) 

DOI: http://dx.doi.org/10.15439/2017F301 

2. M.Nikitchenko, S.Shkilniak: Algebras and logics of 

partial quasiary predicates. 

AlgebraandDiscreteMathematics,Volume23(2017). 

Number 2, pp. 263–278 

Стажування в 

Університеті Поля 

Сабат’є – Тулуза III в 

період з 23 жовтня по 

23 грудня 2013 року. 

 

Дудник 

Зоя 

Василівна 

Завідувач 

лабораторії 

експеримента

льної 

фонетики;  

Київський 

державний 

університет 

ім. 

Т.Г.Шевченк

а, 1984 р., 

російська 

мова і 

література, 

10.02.02, 

філолог, 

викладач 

рос. мови і 

літератури; 

Кандидат 

філологічних наук, 

спеціальність 

10.02.15 – загальне 

мовознавство; 

«Артикуляторний 

жест: онтологія і 

аналіз 

(експериментально-

фонетичне 

дослідження)».  

науковий 

стаж - 18 

років 

1. Програма навчальної практики з експериментальної 

фонетики для студентів ІІ курсу спеціальності «Прикладна 

лінгвістика та англійська мова» / Укладачі Дудник З.В., Зубань 

О.М., Бас-Кононенко О.В., Плахотнікова О.Ю. -  К.: ВЦ 

«Київський університет», 2015. – 20 с. 

2. Програма підготовки працівників експертної 

служби МВС України як судових експертів за судовою 

спеціальністю 7.2 «Дослідження диктора за фізичними 

параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та 

середовищ». – Вид-во ДНДЕКЦ МВС України, - 2017. – 64 

с. (У співавторстві з І.А.Горбач-Кудрею). 

Консультації аспірантам і магістрам з питань 

фонетичного (акустичного) аналізу. 

КНУ імені Тараса 

Шевченка, Свідоцтво 

про підвищення 

кваліфікації 12СПВ 

066312; 

«Забезпечення 

органічного 

поєднання в 

освітньому процесі 

освітньої, наукової та 

інноваційної 

діяльності»; виданий 

29 травня 2015 р. 

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів та рекомендацій: 

1. Проекту стандарту вищої освіти України за спеціальністю 035 «Філологія»  другого (магістерського) рівня вищої освіти; 

2. Проекту стандарту вищої освіти України за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»  другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. 

http://dx.doi.org/10.15439/2017F301


8 

 

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

«Прикладна лінгвістика:  

редакторсько-перекладацька та експертна діяльність» 

«Applied Linguistics:  editorial, translation and expert activities» 

зі спеціальності № 035 «Філологія (035.10 прикладна лінгвістика)»  

галузі знань № 03 «Гуманітарні науки» 
1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації  

ступінь вищої освіти – магістр; 

спеціальність – 035 «Філологія»;  

спеціалізація – 035.10 «Прикладна лінгвістика»;  

освітньо-наукова програма «Прикладна  лінгвістика: редакторсько-

перекладацька та експертна діяльність»; 

 додаткові спеціалізації на вибір студента:  

1) «Лінгвістичні дослідження в судово-експертній діяльності»; 

2) «Автоматичне оброблення природної мови – NLP». 

 

degree in higher education – Master’s degree; 

specialty – 035 "Philology"; 

specialization – 035.10" Applied Linguistics "; 

educational and scientific program «Applied Linguistics:  editorial, 

translation and expert activities»; 

additional specialization at the student's choice: 

1) «Linguistic research in forensic expert activities»; 

2) «Natural language processing – NLP». 

Мова (и) навчання і 

оцінювання 

українська / Ukrainian 

англійська / English 

Обсяг освітньої 

програми 

120 кредитів, 2 роки 

Тип програми освітньо-наукова, міждисциплінарна 

Повна назва закладу 

вищої освіти, а 

також структурного 

підрозділу у якому 

здійснюється 

навчання 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Інститут філології 

Назва закладу вищої 

освіти який бере 

участь у 

забезпеченні 

програми 
(заповнюється для 

програм подвійного і 

спільного дипломування)  

 

Офіційна назва 

освітньої програми, 

ступінь вищої освіти 

та назва 

кваліфікації ВНЗ-

партнера мовою 

оригіналу 
(заповнюється для 
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програм подвійного і 

спільного дипломування) 

Наявність 

акредитації 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

рішення Акредитаційної комісії від 27 червня 2013 р., протокол 

№ 105 (Наказ МОН України від 01.07.2013 № 2494а) 

Цикл/рівень 

програми 

НРК України – 8-ий рівень; ЕQF-LLL – 7-ий рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл 

Передумови Освітній ступінь бакалавра або магістра. Умовою доступу до 

додаткової професійної спеціалізації «Автоматичне оброблення 

природної мови – NLP» у межах ОНП «Прикладна лінгвістика: 

редакторсько-перекладацька та експертна діяльність», є дипломом 

бакалавра або магістра, що засвідчує знання дисциплін спеціальності 

12.1 «інженерія програмного забезпечення». 

Форма навчання денна 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://philology.knu.ua/node/589 

2 – Мета освітньої програми 

Мета програми (з 

урахуванням рівня 

кваліфікації) 

Підготовка професіоналів-філологів із поглибленими знаннями, 

розвинутими дослідницькими вміннями і практичними навичками  

лінгвістичної експертизи тексту у проекції на такі прикладні 

лінгвістичні галузі: інтернет-лінгвістика, редагування, переклад 

(англійсько-український, російсько-український), лінгвістична 

судова експертиза, автоматичне оброблення природної мови (NLP). 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань / 

спеціальність / 

спеціалізація 

програми) 

1) Гуманітарні науки / філологія / прикладна лінгвістика (50%); 

2) Гуманітарні науки / філологія / германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - англійська (20%); 

3) Гуманітарні науки / філологія / слов’янські мови та літератури 

(переклад включно), перша - російська (10%): 

4) Інформаційні технології / Інженерія програмного забезпечення / 

технології програмування (20%); 

 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова  прикладна 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Спеціальна вища освіта із прикладної  лінгвістики за спеціальністю 

«Філологія». Запропоновано додаткові спеціалізації на вибір 

студента: «Лінгвістичні дослідження в судово-експертній 

діяльності», «Автоматичне оброблення природної мови – NLP». 

Ключові слова: автоматичне оброблення природної мови, українська 

мова, англійська мова, російська мова, інтернет-комунікація, 

копірайтинг, редагування, переклад, лінгвістична експертиза. 

Особливості 

програми 

Програма має мультидисциплінарний характер і об’єднує 

дисципліни різногалузевих спеціальностей, що визначають п’ять 

програмних векторів прикладної лінгвістики: інтернет-лінгвістики, 

редагування, перекладознавства, лінгвістичної судової експертизи та 

автоматичного оброблення природної мови. Програма передбачає дві 

виробничі практики: 1) обов’язкову з відривом від теоретичного 

навчання "Виробнича практика із перекладу та редагування"; 2) 
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додаткову з відривом від теоретичного навчання "Виробнича 

практика зі спеціалізації" для додаткових спеціалізацій вільного 

вибору студента.  

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники можуть здійснювати професійну діяльність у 

п’ятьох напрямах фахової компетенції: 1) філолог-дослідник; 2) 

філолог-експерт; 3) філолог-програміст; 4) філолог-перекладач; 5) 

філолог-редактор.  

Випускники можуть виконувати такі професійні завдання:  

1) проводити фундаментальні та прикладні дослідження, а також 

експериментальні розробки у сфері гуманітарних і суспільних наук;  

2) проводити всі види лінгвістичної судової експертизи різних 

об’єктів мовленнєвої діяльності людини у галузях криміналістичної 

експертизи (лінгвістична експертиза мовлення) та експертизи у сфері 

інтелектуальної власності (літературних та художніх творів; 

фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення, 

комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків 

для товарів і послуг), географічних зазначень;  
3) створювати інформаційні лінгвістичні системи автоматичного 

оброблення природної мови у різних галузях професійної діяльності, 

спрямованих на виконання таких завдань: автоматичний аналіз 

текстових даних, розпізнавання та синтез мовлення, голосове 

керування, класифікація та кластеризація документів, машинний 

переклад, проектування діалогових систем, інформаційний пошук, 

отримання семантичної та тональної інформації з тексту, визначення 

теми тексту, реферування, анотування та редагування тексту; 

створювати web-інтерфейси до баз даних, динамічні web-сторінки; 

4) надавати послуги перекладу (англійсько-український  та російсько-

український) у різних сферах суспільної діяльності і, зокрема 

судового галузевого перекладу; здійснювати коректуру, наукове і 

літературне редагування перекладів;  писати анотації на перекладні 

видання та резюме іноземними мовами; звіряти переклади з 

оригінальним текстом;   

5) створювати пошуковооптимізовані тексти для наповнення сайту; 

здійснювати переклад інтернет-текстів; працювати із внутрішніми та 

зовнішніми джерелами інформації, здійснювати відбір інформації 

для розміщення на сайті; здійснювати структуровану рубрикацію 

сайту; здійснювати редактуру, коректуру текстів та дизайн текстів; 

досліджувати потреби ринку та запити користувачів і підвищувати 

популярність сайту.  
Випускники можуть працювати: 1) науковими співробітниками у 

різноманітних наукових установах гуманітарного і суспільного 

спрямування; 2) лінгвістами-експертами письмових текстів та усного 

мовлення в експертних установах; 3) прикладними програмістами в 

ІТ-компаніях, видавництвах, інформаційних агентствах перекладів; 

4) Web-програмістами, спеціалістами зі створення інтернет-сторінки 

у різних сферах економічної та суспільної діяльності; 5) 

редакторами, редакторами-перекладачами традиційних та 

мультимедійних видань засобів масової інформації, рекламних та 

інших сайтів різних установ; 6) SEO-спеціалістами (SEO-
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оптимізатором, SEO-копірайтером і SEO-рерайтером)  у рекламних 

агентствах та у сфері адміністративної та допоміжної офісної 

діяльності; 7) перекладачами у різних сферах економічної та 

суспільної діяльності. 

Подальше навчання Випускники мають право продовжити навчання за спеціальністю 035 

«Філологія», а також за іншими спеціальностями галузі знань 03 

«Гуманітарні науки» на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої 

освіти (в аспірантурі) за докторськими програмами (PhD). 

Випускники, яким присвоєно професійну кваліфікацію програміст 

(прикладний), мають право продовжити навчання за спеціальністю 

121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 

«Інформаційні технології» на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти (в аспірантурі) за докторськими програмами (PhD).  

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Загальна концепція навчання визначається орієнтацією на 

міждисциплінарний характер знань та умінь, які здобувають 

студенти. Провідні підходи в організації навчання – науково-

практичний та проблемно-орієнтований: нормативні та спеціальні 

курси з лінгвістики, перекладу та редагування передбачають 

втілення наукових лінгвістичних знань в експериментальну роботу 

над текстом (лабораторні та практичні заняття). Основні типи 

аудиторних занять: лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні 

заняття. Особливе значення надається індивідуальним консультаціям 

для студентів у межах самостійної роботи магістрів.  

У системі навчання також робиться акцент на науковій роботі 

студентів: освітня програма передбачає написання кваліфікаційної 

магістерської роботи науково-дослідницького характеру. 

Оцінювання Поточний контроль: письмові контрольні роботи, усне опитування,  

реферати, презентації індивідуальних та командних проектів. 

Підсумковий контроль: іспити (письмові, усні, змішаної форми), 

заліки, диференційовані заліки, атестаційний (підсумковий) іспит, 

захист магістерської роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні фундаментальні теоретичні проблеми 

та спеціалізовані практичні задачі таких галузей прикладної 

лінгвістики, як копірайтинг, редагування, переклад (англійсько-

український, російсько-український), лінгвістична судова 

експертиза, автоматичне оброблення природної мови (NLP) в 

процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає 

комплексне застосування теорій і методів мовознавства, 

інформаційних технологій, права у проведенні досліджень та 

здійсненні інновацій і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК 2. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 5. Здатність працювати в команді та автономно.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 7. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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ЗК 8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 9. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК 11. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК 12. Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

ЗК 13. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК 1. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних 

напрямах і школах. 

ФК 2. Здатність до критичного осмислення історичних надбань та 

новітніх досягнень лінгвістики. 

ФК 3. Володіння методами наукового аналізу тексту як механізму 

мовленнєвої діяльності та комп’ютерно-опосередкованої комунікації 

з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.  

ФК 4. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового 

підґрунтя, необхідного для здійснення фахової науково-

дослідницької роботи, її презентації науковій спільноті та захисту 

інтелектуальної власності на її результати. 

ФК 5. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в 

обраній галузі прикладних лінгвістичних досліджень. 

ФК 6. Здатність чітко й виразно висловлювати думку, 

використовувати знання законів техніки мовлення: правильна 

постановка дихання, розвиток голосу, чітка та зрозуміла дикція, 

нормативна орфоепія. 

ФК 7. Володіння експресивними, емоційними, логічними, 

просодичними, паралінгвістичними засобами мовної комунікації та 

здатність спрямовувати їх на досягнення запланованого 

прагматичного результату. 

ФК 8. Здатність планувати, організовувати, здійснювати і 

презентувати наукове теоретичне і прикладне дослідження в галузі 

прикладної лінгвістики. 

ФК 9. Здатність ефективно й компетентно брати участь у різних 

формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, 

наукові публікації) в галузі філології. 

ФК 10. Здатність формувати нові знання, ідеї, концепції в галузі 

прикладної лінгвістики. 

ФК 11. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання 

методів та прийомів галузевого англійсько-українського та російсько-

українського перекладу. 

ФК 12. Здатність професійно застосовувати знання основ наукового та 

літературного редагування, правил коректури, типології помилок 

українськомовних, російськомовних та англомовних перекладних 

текстів; поглиблені знання орфографічних, лексико-семантичних, 

стилістичних та граматичних  норм сучасної української, російської та 

англійської мов. 

ФК 13. Здатність професійно застосовувати інформаційні 

лінгвістичні інтернет-ресурси автоматичного перекладу та 

редагування українськомовних, російськомовних та англомовних 

текстів. 

ФК 14. Здатність професійно застосовувати знання методик і 
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технологій створення веб-сторінки та веб-дизайну, пошукової 

оптимізації сайту, копірайтингу, рерайтингу, компресії тексту. 
 

Компетентності за спеціалізацією «Лінгвістичні дослідження в 

судово-експертній діяльності»: 

ФК 15. Здатність професійно застосовувати базові знання 

нормативно-правових актів проведення судової експертизи в 

Україні; понять криміналістичної діагностики та ідентифікації у 

галузі лінгвістичної експертизи; основ права інтелектуальної 

власності та видів об’єктів інтелектуальної власності у галузі 

лінгвістичної експертизи. 

ФК 16. Здатність професійно застосовувати знання методик 

проведення всіх видів судових лінгвістичних експертиз, структури та 

змісту експертного висновку. 

ФК 17. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання 

методів та прийомів судового англійсько-українського та російсько-

українського перекладу 

 

Компетентності за спеціалізацією «Автоматичне оброблення 

природної мови – NLP»: 

ФК 18. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання 

методів, лінгвістичних алгоритмів та моделей проектування діалогових 

систем (Question-answering system), систем розпізнавання та синтезу 

усного мовлення, автоматичного редагування та реферування 

текстів, контент-аналізу та сентимент-аналізу. 

ФК 19. Здатність професійно застосовувати в лінгвістичній предметній 

галузі знання основних методів та принципів добування даних (Data 

Mining), інтелектуального аналізу текстових даних (Text Mining), 

організації та типів штучних нейронних мереж, типів задач 

машинного навчання. 
ФК 20. Здатність аналізувати предметну лінгвістичну галузь, 

формувати, аналізувати та моделювати вимоги до програмного 

забезпечення інформаційних лінгвістичних систем. 

ФК 21. Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати 

проектні завдання, знаходити раціональні методи й підходи до їх 

розв’язання. 

ФК 22. Здатність проектувати програмне забезпечення, включаючи 

проведення моделювання його архітектури, поведінки та процесів 

функціонування окремих підсистем і модулів. 

ФК 23. Здатність оцінювати ступінь обґрунтованості застосування 

специфікацій, стандартів, правил і рекомендацій в професійній 

лінгвістичній галузі та дотримуватися їх при реалізації процесів 

життєвого циклу програмного забезпечення.  

ФК 24. Здатність розробляти і координувати процеси, фази та 

ітерації життєвого циклу програмних систем на основі застосування 

відповідних моделей, методів та технологій розробки програмного 

забезпечення. 

ФК 25. Здатність застосовувати і розвивати фундаментальні і 

міждисциплінарні знання для успішного розв’язання наукових 

завдань інженерії програмного забезпечення у лінгвістичній 

предметній галузі. 
7 – Програмні результати навчання 
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Програмні 

результати 

навчання 

ПРН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну 

діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку 

та професійного самовдосконалення. 

ПРН 2. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема 

інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної 

діяльності та забезпечення якості наукового дослідження в галузі 

прикладної лінгвістики. 

ПРН 3. Цінувати різноманіття та мультикультурність світу й 

керуватися у своїй навчальній та професійній діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу, співробітництва та 

дотримуватися правил академічної доброчесності. 

ПРН 4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та 

професійно значущі проблеми, а також прикладні лінгвістичні 

завдання, доступно й аргументовано пояснювати власні погляди на 

їх вирішення як фахівцям, так і широкому загалу. 

ПРН 5. Знаходити оптимальні шляхи ефективного спілкування у 

професійному колективі та з представниками інших професійних 

груп різного рівня. 

ПРН 6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні, 

просодичні, паралінгвістичні засоби мовної комунікації для 

досягнення запланованого прагматичного результату й організації 

успішної комунікації. 

ПРН 7. Аналізувати різні лінгвістичні напрями і школи, оцінювати 

історичні надбання та новітні досягнення лінгвістики.  

ПРН 8. Здійснювати галузевий англійсько-український та російсько-

український переклад. 

ПРН 9. Здійснювати наукове та літературне редагування оригінальних 

та перекладних текстів різних стилів і жанрів, застосовувати у 

редагуванні правила коректури, знання типології помилок 

українськомовних, російськомовних та англомовних текстів. 

ПРН 10. Професійно застосовувати методики і технології створення 

веб-сторінки та веб-дизайну, пошукової оптимізації сайту, 

копірайтингу, рерайтингу, компресії тексту. 
ПРН 11. Здійснювати науковий аналіз писемного та усного тексту 

як механізму мовленнєвої діяльності та комп’ютерно-

опосередкованої комунікації з урахуванням класичних і новітніх 

методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі 

самостійно опрацьованих даних.  

ПРН 12. Обирати оптимальні підходи й методи для досягнення мети 

прикладного лінгвістичного дослідження. 

ПРН 13. Планувати, організовувати і здійснювати наукові 

дослідження в галузі прикладної лінгвістики,  уміти  презентувати 

результати наукового дослідження державною та іноземною мовами 

на конференціях, наукових семінарах та інших заходах. 

ПРН 14. Формулювати й обґрунтовувати нові ідеї, концепції, теорії 

в конкретній філологічній галузі. 

 

Результати навчання за спеціалізацією «Лінгвістичні 

дослідження в судово-експертній діяльності»: 

 

ПРН 15. Професійно застосовувати базові знання нормативно-

правових актів, що регламентують проведення судової експертизи в 
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Україні; понять криміналістичної діагностики та ідентифікації у 

галузі лінгвістичної експертизи; основ права інтелектуальної 

власності та видів об’єктів інтелектуальної власності у галузі 

лінгвістичної експертизи; 

ПРН 16. Проводити всі види судових лінгвістичних експертиз, вміти 

узагальнювати результати експертного дослідження, формулювати 

висновки та оформляти висновок експерта (експертного 

дослідження). 

ПРН 17. Здійснювати судовий англійсько-український та російсько-

український переклад. 

 

Результати навчання за спеціалізацією «Автоматичне 

оброблення природної мови – NLP»: 

ПРН 18. Застосовувати у створенні лінгвістичних інформаційних 

технологій методи проектування діалогових систем (Question-

answering system), систем розпізнавання та синтезу усного мовлення, 

автоматичного редагування та реферування текстів, контент-аналізу 

та сентимент-аналізу. 

ПРН 19. Професійно застосовувати в лінгвістичній предметній галузі 
знання основних методів та принципів добування даних (Data Mining), 

інтелектуального аналізу текстових даних (Text Mining), організації 

та типів штучних нейронних мереж, типів задач машинного 

навчання; 

ПРН 20. Знати і системно застосовувати методи аналізу та 

моделювання прикладної (лінгвістичної) галузі, визначати 

інформаційні потреби і збір вихідних даних для проектування 

програмного забезпечення. 

ПРН 21. Оцінювати і обирати методи та моделі розробки, 

впровадження, експлуатації програмних засобів та управління ними 

на всіх етапах життєвого циклу. 

ПРН 22. Розробляти й оцінювати стратегії проектування 

програмних засобів; обґрунтовувати, аналізувати і оцінювати 

прийняті проектні рішення з погляду якості кінцевого програмного 

продукту. 

ПРН 23. Обґрунтовано обирати парадигми і мови програмування 

для вирішення прикладних лінгвістичних завдань; застосовувати на 

практиці системні та спеціалізовані засоби, компонентні технології 

(платформи) та інтегровані середовища розробки програмного 

забезпечення. 

ПРН 24. Проводити аналітичне дослідження параметрів 

функціонування програмних систем для їх валідації та верифікації, а 

також проводити аналіз обраних методів, засобів автоматизованого 

проектування та реалізації програмного забезпечення. 

ПРН 25. Знати і застосовувати сучасні професійні стандарти і інші 

нормативно-правові документи з інженерії програмного 

забезпечення. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

Міждисциплінарний характер ОП «Прикладна  лінгвістика: 

редакторсько-перекладацька та експертна діяльність»  

зумовлює формування кадрового забезпечення за такими кафедрами: 

- кафедра української мови та прикладної лінгвістики (лабораторія 

експериментальної фонетики; лабораторія комп’ютерної 
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лінгвістики); 

- кафедра російської філології; 

- кафедра теорії і практики перекладу з англійської мови; 
- кафедра теорії та технології програмування (факультет 
комп’ютерних наук та кібернетики); 

- кафедра правосуддя (юридичний факультет). 
Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Комп’ютерні робочі місця студентів для читання курсів з 

інформаційних технологій та комп’ютерної лінгвістики. Спеціальне 

обладнання звукозапису лабораторії експериментальної фонетики. 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-

методичного 

забезпечення 

Для читання курсів із комп’ютерної лінгвістики використовуються 

спеціальні інформаційні лінгвістичні технології, розроблені в 

лабораторії комп’ютерної лінгвістики і частково представлені на 

лінгвістичному порталі (www.mova.info).  

Для читання курсів з експериментальної фонетики 

використовуються спеціальні лінгвістичні технології, розроблені в 

лабораторії експериментальної фонетики.  

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Спеціалізація «Лінгвістичні дослідження в судово-експертній 

діяльності» запроваджена відповідно до Угоди між Київським 

національним університетом імені Тараса Шевченка та Державним 

науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС 

України (грудень 2016 р.), на базі якого студенти спеціалізації мають 

можливість проходити апробацію набутих професійних 

компетентностей у межах виробничої практики та у формі 

лабораторних робіт до спеціальних курсів. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

На загальних умовах. 

 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ/НАУКОВОЇ 

ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1 Перелік компонент ОП 
 

Код н/д Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

Обов’язкові навчальні дисципліни 

ОК 1. Методологія та організація наукових досліджень з 

основами інтелектуальної власност 

3 залік 

ОК 2. Професійна та корпоративна етика 3 залік 

ОК 3 Комплексна дисципліна Актуальні питання 

мовознавства 

8 іспит 

 Частина 1 Основні напрями прикладної лінгвістики 2  

 Частина 2 Основні напрями  фундаментальної 2  
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лінгвістики 

 Частина 3 Основи психолінгвістики 2  

 Частина 4 Основи соціолінгвістики 2  

ОК 4 Комплексна дисципліна Дискурс-аналіз 

українського тексту 

5 іспит 

 Частина 1 Дискурсологія та лінгвістика тексту  3  

 Частина 2 Комунікативний та семантичний 

синтаксис 

2  

ОК 5 Комплексна дисципліна Лінгвопрагматика 

мовної комунікації 

6 іспит 

 Частина 1 Психофонетичні аспекти усної 

комунікації 

2  

 Частина 2 Основи сугестивної та маніпулятивної 

лінгвістики 

2  

 Частина 3 Комунікативні моделі перекладу 2  

ОК 6 Комплексна дисципліна Інтернет-лінгвістика 13 іспит 

 Частина 1, 2 Технології веб-дизайну 5  

 Частина 3 Інтернет-комунікація: лінгвістичні 

аспекти 

2  

 Частина 4 Пошукова оптимізація сайту 3  

 Частина 5 SEO-копірайтинг 3  

ОК 7 Магістерська робота з прикладної лінгвістики 10 захист 

ОК 8 Виробнича практика із редагування та перекладу 6 диференційова-

ний залік 

ОК 9 Жанрові теорії перекладу 3 іспит 

ОК 10 Основи редагування 3 іспит 

ОК 11 Англійсько-український галузевий переклад 4 залік 

ОК 12 Комплексна дисципліна Редагування 

перекладного тексту 

20 іспит 

 Частина 1 Англійсько-український переклад  та 

редагування 

5  

 Частина 2 Українсько-англійський переклад та 

редагування 

3  

 Частина 2 Українсько-російський переклад та 

редагування 

6  

 Частина 3 Російсько-український  переклад та 

редагування 

6  

Загальний обсяг обов'язкових компонент:  84  

Вибіркові компоненти  ОП   

Вибірковий блок 1 «Автоматичне оброблення природної мови – NLP»  

ВБ 1.1 Актуальні питання аналізу даних (Data mining) 4 іспит 

 Інфопошук та отримання інформації з тексту (Text-

mining) 

3 залік 

ВБ 1.2. Програмна інженерія 3 залік 

ВБ 1.3 Моделі і методи машинного навчання 3 іспит 

ВБ 1.4 Технології програмування та БД систем АОПМ 4 іспит 

ВБ 1.5 Комплексна дисципліна Лінгвістичні аспекти 

систем АОПМ 

13 іспит 

 Частина 1 Автоматичне реферування 3  

 Частина 2 Автоматичний контент- та сентимент- 2  
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аналіз 

 Частина 3 Розпізнавання і синтез усного мовлення 3  

 Частина 4 Діалогові системи 2  

 Частина 5 Автоматичне редагування та переклад 3  

ВБ 1.6 Виробнича практика зі спеціалізації 6 диференційова-

ний залік 

Вибірковий блок 2 «Лінгвістичні дослідження в судово-експертній діяльності»  

ВБ 2.1 Правничо-криміналістичні засади судової 

експертизи 

3 залік 

ВБ 2.2 Українсько-англійський судовий переклад 4 іспит 

ВБ 2.3 Українсько-російський судовий переклад 4 іспит 

ВБ 2.4 Інформаційні технології в лінгвістичній експертизі 3 залік 

ВБ 2.5 Комплексна дисципліна Лінгвістична 

експертиза усного мовлення 

8 іспит 

 Частина 1 Експертиза звукозапису 4  

 Частина 2 Лінгвістична експертиза усного мовлення 4  

ВБ 2.6 Комплексна дисципліна Лінгвістична 

експертиза писемного мовлення 

8 іспит 

 Частина 1 Семантико-текстуальна експертиза 3  

 Частина 2 Авторознавча експертиза оригінального 

тексту 

3  

 Частина 3 Авторознавча експертиза перекладного 

тексту 

2  

ВБ 2.7 Виробнича практика зі спеціалізації 6 диференційова-

ний залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент:  36  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120  
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2.2. Структурно -логічна схема ОНП «Прикладна лінгвістика: редакторсько -перекладацька та експертна діяльність »  

 

Обов'язкові компоненти програми  

 

Загальнонаукові 

дисципліни: 

Методологія та 

організація наукових 

досліджень з основами 

інтелектуальної 

власності;  

Професійна та 

корпоративна етика. 
 

  

Загальнолінгвістичні 

дисципліни: 

Комплексна дисципліна 

Актуальні питання 

мовознавства; 

Комплексна дисципліна 

Дискурс-аналіз 

українського тексту; 

Комплексна дисципліна 

Лінгвопрагматика 

мовної комунікації. 

  

Дисципліни з інтернет-

лінгвістики 

Інтернет-комунікація: 

лінгвістичні аспекти;  

Технології веб-дизайну;  

Пошукова оптимізація сайту;  

SEO-копірайтинг. 
 

  

Дисципліни з 

перекладознавства та 

редагування: 
Основи редагування;  

Жанрові теорії перекладу; 

Комунікативні моделі 

перекладу;  

Англійсько-український 

галузевий переклад; 

Комплексна дисципліна 

Редагування перекладного 

тексту 

    

 
Виробнича практика із редагування та перекладу 

 

 
Написання кваліфікаційної роботи магістра з прикладної лінгвістики 

 

 

Вибіркові компоненти програми  

Вибірковий блок 1 «Автоматичне оброблення природної 

мови – NLP»: Актуальні питання аналізу даних (Data mining); 

Інфопошук та отримання інформації з тексту (Text-mining); Програмна 

інженерія; Моделі і методи машинного навчання; Технології 

програмування та БД систем АОПМ; Автоматичне реферування; 

Автоматичний контент- та сентисент-аналіз; Діалогові системи; 

Розпізнавання і синтез усного мовлення; Автоматичне редагування та 

преклад. 

 Вибірковий блок 2 «Лінгвістичні дослідження в судово-експертній 

діяльності»: Правничо-криміналістичні засади судово-експертної діяльності 

лінгвіста; Українсько-англійський судовий переклад; Українсько-російський 

судовий переклад; Експертиза звукозапису; Лінгвістична експертиза усного 

мовлення; Семантико-текстуальна експертиза; Авторознавча експертиза 

оригінального тексту; Авторознавча експертиза перекладного тексту; Іформаційні 

технології в лінгвістичній експертизі. 

   

 Виробнича практика зі спеціалізації 
 

Підсумкова атестація  
Комплексний підсумковий іспит із перекладу 

та редагування 

 Підсумковий іспит зі спеціалізації  Захист кваліфікаційної роботи магістра з прикладної 

лінгвістики 



20 

 

 
3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація випускників освітньої програми «Прикладна  лінгвістика: редакторсько-

перекладацька та експертна діяльність» (спеціальність № 035 «Філологія», спеціалізація 

035.10 «прикладна лінгвістика») проводиться у формі: 1) складання комплексного 

підсумкового іспиту із перекладу та редагування; 2) публічного і відкритого захисту 

кваліфікаційної роботи магістра із прикладної лінгвістики; 3) підсумкового іспиту зі 

спеціалізації.  

Комплексний підсумковий іспит із перекладу та редагування відбувається в усно-

письмовій формі і спрямований на перевірку глибоких теоретичних знань із 

перекладознавства та редагування, а також: а) практичних умінь і навичок перекладу з 

іноземної мови (англійської та російської) українською мовою та з української мови 

іноземною мовою (англійською та російською); б) практичних умінь і навичок редагування 

перекладного українськомовного, англомовного та російськомовного тексту. Структура 

екзаменаційного білета визначається різними типами завдань теоретичного та практичного 

характеру за такими тематичними блоками: орфографічні, лексико-семантичні, стилістичні та 

граматичні  норми сучасної української, російської та англійської мов; методи та прийоми 

англійсько-українського, українсько-англійського, російсько-українського та українсько-

російського галузевого перекладу; інформаційні лінгвістичні інтернет-ресурси автоматичного 

перекладу та редагування українськомовних, російськомовних та англомовних текстів; методи 

і прийоми наукового та літературного редагування, правила коректури, коректурні знаки, 

загальновживані позначення, скорочення; типологія помилок українськомовних, 

російськомовних та англомовних перекладних текстів; перекладознавчий коментар до 

виконаного перекладу. За структурою екзаменаційного білета кожен тип завдання оцінюється 

чітко визначеною кількістю балів, що в сумі складає максимально 100 балів. Програмні 

результати навчання, що перевіряються під час іспиту: ПРН 2; ПРН 3; ПРН 5; ПРН 6; ПРН 8; 

ПРН 9; ПРН 13. 
Захист кваліфікаційної роботи магістра із прикладної лінгвістики представляє 

науково-дослідну роботу студентів, спрямовану на поглиблення спеціальних умінь та знань 

інноваційного характеру, аналітичне та творче застосування цих знань і продукування нових 

знань для вирішення актуальних завдань прикладної лінгвістики. Робота подається  

екзаменаційній комісії у письмовому вигляді за затвердженою формою разом із іншими 

супровідними документами: пояснювальною запискою (стисле відображення загальної 

характеристики та основного змісту роботи); відгука наукового керівника; рецензії.  

Публічний захист  магістерської роботи відбувається у формі презентації з використанням 

різних форм візуалізації доповіді (графіки, таблиці, рисунки та ін.) та застосуванням технічних 

засобів (слайди, мультимедійні проектори, аудіо-, відеоапаратура, комп'ютери тощо). Якщо 

робота передбачає створення лінгвістичного інформаційного продукту, обов'язково 

відбувається демонстрація його роботи. На публічному захисті оголошуються відгук 

керівника проекту та рецензія на магістерську роботу, а також студент дає відповіді на 

запитання членів комісії та зауваження керівника і рецензента. Магістерська робота 

оцінюється  за 100-бальною шкалою з урахуванням суми балів, виставлених науковим 

керівником, рецензентом та екзаменаційною комісією згідно із затвердженими критеріями 

оцінювання. Програмні результати навчання, що перевіряються під час публічного захисту 

магістерської роботи:  ПРН 1; ПРН 2; ПРН 3; ПРН 4; ПРН 6; ПРН 7; ПРН 11; ПРН 12; ПРН 13; 

ПРН 14. 

Підсумковий іспит зі спеціалізації  «Автоматичне оброблення природної мови – 

NLP» має міждисциплінарний характер і спрямований на оцінювання знань та умінь  

студентів, отриманих за двома тематично-дисциплінарними циклами: комп'ютерна лінгвістика 

та технології програмування. Іспит проходить в усно-письмовій формі, що передбачає 

відповіді на теоретичні питання та виконання практичних завдань за такими тематичними 
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блоками: технології програмування та програмна інженерія; методи машинного навчання; 

методи добування даних   (Data Mining) та інтелектуального аналізу текстових даних (Text 

Mining); методи та алгоритми проектування діалогових систем (Question-answering system), 

систем розпізнавання та синтезу усного мовлення, автоматичного редагування та реферування 

текстів, машинного перекладу, контент-аналізу та сентимент-аналізу. За структурою 

екзаменаційного білета кожен тип завдання оцінюється чітко визначеною кількістю балів, що 

в сумі складає максимально 100 балів. Програмні результати навчання, що перевіряються під 

час іспиту: ПРН 18; ПРН 19; ПРН 20; ПРН 21; ПРН 22; ПРН 23; ПРН 24; ПРН 25. 

Підсумковий іспит зі спеціалізації  «Лінгвістичні дослідження в судово-експертній 

діяльності» має міждисциплінарний характер і спрямований на оцінювання знань та вмінь  

студентів, отриманих за трьома тематично-дисциплінарними циклами: криміналістики, 

судової лінгвістичної експертизи та галузевого судового перекладу. Іспит проходить в усно-

письмовій формі, що передбачає: 1) відповіді на 2 теоретичні питання за такими темами: 

нормативно-правові акти, що регламентують проведення судової експертизи в Україні; 

поняття криміналістичної діагностики та ідентифікації у галузі лінгвістичної судової 

експертизи; методики проведення всіх видів лінгвістичних судових експертиз; 

лінгвостатистичні методи атрибуції текстів; 2) виконання 2-ох практичних завдань за такими 

тематичними блоками: методи та прийоми англійсько-українського та російсько-українського 

галузевого судового перекладу; структура висновка експерта (експертного дослідження) за 

поставленим завданням лінгвістичної судової експертизи. За структурою екзаменаційного 

білета завдання теоретичного характеру оцінюються 20 балами, завдання практичного 

характеру – 30 балами, що в сумі складає максимально 100 балів. Програмні результати 

навчання, що перевіряються під час іспиту: ПРН 3; ПРН 4; ПРН 6; ПРН 11; ПРН 15; ПРН 16; 

ПРН 17.  

За умови успішного проходження підсумкової атестації (підсумковий іспит із 

перекладу та редагування; захист кваліфікаційної роботи магістра із прикладної лінгвістики), 

випускник отримує документи встановленого зразка про присудження ступеня магістра із 

присвоєнням освітньої кваліфікації «магістр філології» зі спеціалізації «прикладна 

лінгвістика».  

Окремим рішенням екзаменаційної комісії може бути присвоєна професійна 

кваліфікація:  

1)  2444.2 – редактор-перекладач за таких умов:  

- успішного оволодіння компетентностями з дисциплін: Жанрові теорії перекладу, 

Основи редагування, Редагування перекладного тексту із середнім балом успішності не нижче 

75 балів;  

- успішного складання (не нижче 75 балів) комплексного підсумкового іспиту із 

перекладу та редагування;  

- успішного  проходження (не нижче 75 балів) виробничої практики із перекладу та 

редагування. 

2)  2444.2 – лінгвіст за таких умов:  

- вибору спеціалізації "Лінгвістичні дослідження в судово-експертній діяльності", 

успішного оволодіння компетентностями  дисциплін цієї спеціалізації  із середнім балом 

успішності не нижче 75 балів;  

- успішного складання (не нижче 75 балів) підсумкового іспиту зі спеціалізації;  

- успішного проходження (не нижче 75 балів) виробничої практики зі спеціалізації. 

3)  2132.1 – програміст (прикладний) за таких умов:  

- вибору спеціалізації "Автоматичне оброблення природної мови - NLP". успішного 

оволодіння компетентностями  дисциплін цієї спеціалізації  із середнім балом успішності не 

нижче 75 балів;   

- успішного складання (не нижче 75 балів) підсумкового іспиту зі спеціалізації;  

- успішного проходження (не нижче 75 балів) виробничої практики зі спеціалізації. 
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 

ЗК/ 

ФК 

Обов'якові компоненти Вибіркові компоненти 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ВБ 

1.1 

ВБ 

1.2 

ВБ 

1.3 

ВБ 

1.4 

ВБ 

1.5 

ВБ 

1.6 

ВБ 

1.7 

ВБ 

2.1 

ВБ 

2.2 

ВБ 

2.3 

ВБ 

2.4 

ВБ 

2.5 

ВБ 

2.6 

ВБ 

2.7 

ЗК 1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 5 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 6         +  + +      +   + +     

ЗК 7  + +  + +  + +  + +        + + +  + +  

ЗК 8 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 9 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 10        +           +       + 

ЗК 11 + +    +  +     + + + + + + + +    + + + 

ЗК 12 +      +                    

ЗК 13 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

                           

ФК 1 +  + + + + +  + +                 

ФК 2   + + + +  + + + + +     + +  + + + + + +  

ФК 3    + + + +           +      + +  

ФК 4 +  +    +        + + + +  + + + + + +  

ФК 5   + + + + +  + + + + + + + + + +  + + + + + +  

ФК 6     +    +  +       +   + +  +   

ФК 7  + + + + + + + +  + +      + +  + +  + + + 

ФК 8 +      +       +      +    + +  

ФК 9 + + +  + + +       +      +    + +  

ФК 10 +  + + + + +  + + + + + + + + + +  + + + + + +  

ФК 11        + +  + +         + +     

ФК 12      +  +  +  +      +         

ФК 13      +  + + + + +      +   + +     

ФК 14      +                     

ФК 15                    + + + + + + + 

ФК 16                    + + + + + + + 

ФК 17                      + +    

ФК 18             + + + + + + +        

ФК 19             + +             

ФК 20             + + + + + + +        

ФК 21             + + + + + + +        

ФК 22               +  +          

ФК 23               +  +          

ФК 24               +  +          

ФК25             + + + + + + +        
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
ПРН Обов'якові компоненти Вибіркові компоненти 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ВБ 

1.1 

ВБ 

1.2 

ВБ 

1.3 

ВБ 

1.4 

ВБ 

1.5 

ВБ 

1.6 

ВБ 

1.7 

ВБ 

2.1 

ВБ 

2.2 

ВБ 

2.3 

ВБ 

2.4 

ВБ 

2.5 

ВБ 

2.6 

ВБ 

2.7 

ПРН 1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН 2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН 3  + +  + +  + +  + +        + + +  + +  

ПРН 4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН 5  + +    +  +     + + + + + + + +    + + + 

ПРН 6  + + + + + + + +  + +      + +  + +  + + + 

ПРН 7 +  + + + + +  + +                 

ПРН 8        + +  + +         + +     

ПРН 9      +  +  +  +      +         

ПРН 10      +                     

ПРН 11    + + + +           +      + +  

ПРН 12 +  +   + +         + + + + + + + + + + + 

ПРН 13 +      +      + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН 14 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН 15                    + + + + + + + 

ПРН 16                    + + + + + + + 

ПРН 17                      + +    

ПРН 18                 +          

ПРН 19             + +     +        

ПРН 20             + + + + + + +        

ПРН 21               + + +          

ПРН 22               +  +          

ПРН 23               +  + +         

ПРН 24               +  +          

ПРН 25             + + + + + + +        

 

 


