ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА – УНІКАЛЬНА ТА ПЕРСПЕКТИВНА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
У СУЧАСНОМУ СВІТІ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ФІЛОЛОГІЯ (Прикладна лінгвістика)
Прикладна лінгвістика – це галузь лінгвістики, орієнтована на практичне
застосування здобутків теорії мови в різних сферах людської діяльності, пов’язаних з
використанням мови. Прикладна лінгвістика оперує новітніми засобами обробки
інформації (комп’ютерами), суто лінгвістичними й математичними методами
дослідження.
Спеціальність поєднує в собі досягнення лінгвістичної науки з IT технологіями.
Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки»
Спеціальність: 035 Філологія (Прикладна лінгвістика) Англійська
Ступінь «Магістр»: термін навчання 1,5 роки (денна форма)
Документ про закінчення: Диплом магістра філології
Після успішного закінчення навчання, випускники мають право працювати у якості:
філолога-дослідника;
лінгвіста;
наукового співробітника (методи навчання);
викладача англійської мови;
 наукового співробітника (філологія, лінгвістика, переклади);
 наукового співробітника (інформаційні технології в галузі лінгвістики).
Завідувач
кафедри
доктор
педагогічних
ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ

наук,

професор

Структура освітньо-професійної програми, освітні цілі та результати навчання
відповідають Європейським стандартам якості вищої освіти та вимогам Болонської
декларації. Європейська якість освіти.
Структура освітньо-професійної програми передбачає забезпечення спеціалізованої
фундаментальної підготовки конкурентоздатних кадрів шляхом оволодіння методами
лінгвістичних досліджень текстів та мовних матеріалів з використанням сучасних
інформаційних технологій.
Метою освітньо-професійної програми є підготовка магістрів до вирішення сучасних
актуальних проблем у галузі лінгвістичних досліджень текстових та мовних даних
методами інформаційних технологій.
Узагальненим об’єктом діяльності магістра спеціальності «Прикладна лінгвістика» є
забезпечення автоматизованої обробки (аналізу, синтезу, узагальнення тощо),
збереження текстової інформації, експертизи письмових текстів іноземною та
державною мовами, викладання англійської мови в навчальних та наукових закладах

МИ ПРОПОНУЄМО:
1. Викладання досвідченими педагогами-науковцями, носіями англійської мови,
докторами і кандидатами наук, які мають досвід роботи в провідних закордонних
університетах.
2. Інноваційні методи навчання:
- проведення рольових та ділових ігор;
- інтерактивне спілкування на заняттях;
- використання інтерактивних засобів під час проведення занять;
- case studies;
- презентації;
- опанування інформаційних систем і технологій в прикладній лінгвістиці шляхом
використання найсучасніших програмних продуктів та авторських методик
автоматичного, синтаксичного та латентно-семантичного аналізу текстів.
3. Можливість підготуватися та здати міжнародні іспити з англійської мови FCE,
CAE та міжнародні тести для викладачів англійської мови, як іноземної ТКТ за
бажанням здобувачів.
4. Можливість мати активну наукову позицію та брати участь у щорічних
міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.
Запрошуємо ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (бакалаври,
спеціалісти, магістри), які бажають отримати якісну освіту, що відповідає міжнародним
стандартам та ДИПЛОМ МАГІСТРА ФІЛОЛОГІЇ (ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА) за
нормативною програмою 1 рік 5 місяців.
ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ
Вступні випробування за фахом:
− «Основи прикладної лінгвістики»
− «Іноземна мова (англійська)».
Програми вступних випробувань розміщені на веб-сайті університету.
ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СЛІД ПОДАТИ ДЛЯ ВСТУПУ:
1. Заява на ім’я ректора;•
2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього
(оригінал та завірена копія);
3. Копія паспорта та ІНН;•
4. 4 кольорові фотокартки розміром 3х4см;•
5. Копія військового квитка або посвідчення про приписку(для
військовозобов’язаних).
Консультації надаються на кафедрі прикладної лінгвістики та методики навчання
іноземних мов за адресою: м. Дніпро, Січеславська Набережна (Наб. Леніна), 18, к. 2507,
к. 2505. Час консультацій необхідно узгодити за телефоном або електронною поштою
(дивись нижче).
За інформацією щодо проведення консультацій, умов вступу
та навчання запрошуємо звертатись:

Завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов,
доктор педагогічних наук, професор
Тарнопольський Олег Борисович
e-mail: olegtarn@duan.edu.ua
Заступник завідувача кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних
мов, кандидат філологічних наук, доцент
Кабанова Марина Романівна
097 544 8050
e-mail: dsec/apling@duan.edu.ua
ЧЕКАЄМО НА ВАС!
Наша адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Набережна Леніна),
18 (056) 370-4-370 (приймальна комісія)
ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА – ЦЕ НЕЗМІННО ВИСОКА ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ
ТА ВПЕВНЕНІСТЬ В МОЖЛИВОСТЯХ МАЙБУТНЬОГО
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ!

