
Рецензія-відгук
на освітню програму «ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА» 

підготовки бакалаврів 
(перший рівень вищої освіти) 

за спеціальністю 035 Філологія 
галузі знань 03 Гуманітарні науки 

в Національному університеті кораблебудування 
імені адмірала Макарова

Процеси глобалізації, а з ними й ухвалення постанови Верховної Ради України № 
874-УІІ від 13.03.2014 р. «Про підтвердження курсу України на інтеграцію до 
Європейського Союзу та першочергові заходи у цьому напрямі» утвердили нові вектори 
еволюційного поступу вітчизняних наукових галузей. Серед них на особливу увагу 
заслуговує підготовка фахівців, здатних до професійного діалогу як українською, так і 
іноземними мовами. У зв’язку з цим посилився попит на висококваліфікованих та широко 
ерудованих філологів, які можуть підготувати таких фахівців, на високому рівні 
викладаючи філологічні дисципліни, надаючи змістовні консультації, а також 
поповнюючи корпус наукових праць розробками ексклюзивного контенту з 
використанням інформаційних технологій. Саме ці потреби якраз повністю забезпечує 
освітня програма «Прикладна лінгвістика» для підготовки бакалаврів, розроблена в 
Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова.

Структура та зміст рецензованої освітньої програми засвідчують той факт, що її 
розробники здійснюють ґрунтовний аналітичний огляд проблем освітньо-наукового 
середовища, збалансовано комбінують традиційні та новітні методи й підходи до 
підготовки докторів філософії, залучаючи до цієї роботи лише визнаних досвідчених 
професіоналів. Також до переваг освітньої програми вналежнюємо не лише наукову, а й 
практичну орієнтованість загальних і фахових компетентностей, а з ними й програмних 
результатів, що досягається насамперед завдяки нормативним і вибірковим дисциплінам, 
що пропонуються аспірантам. Крім цього, вивчення дисциплін вільного вибору, 
насамперед ознайомлення з їхньою термінологією, основними положеннями та 
методологійним апаратом, сприяє впотужненню конкурентоспроможності фахівців. 
Відтак вони матимуть можливість проводити наукові пошуки, вміло та коректно 
синтезуючи здобутки різних наукових парадигм, а також вирішувати прикладні проблеми 
інших галузей.

Варто додати, що кожний блок освітньої програми сформовано й з урахуванням 
вимог потенційних роботодавців.

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що рецензовану освітню програму 
«Прикладна лінгвістика», розроблену в НУК імені адмірала Макарова, варто 
використовувати для підготовки бакалаврів за спеціальністю 035 Філологія галузі знань 03 
Гуманітарні науки.
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