
Які знання ТОБІ потрібні для досягнення 

життєвої мети? 

 

Освітня програма фахівця з прикладної 

лінгвістики передбачає вивчення таких 

дисциплін: 

 

 ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ:  

АНГЛІЙСЬКА МОВА: «Англійська мова», 

«Ділова англійська мова», «Історія англійської 

мови», «Лексикографія англійської мови», 

«Лексикологія англійської мови», «Методика 

викладання англійської мови»,  «Методика 

викладання англійської мови для спеціальних 

цілей (ESP)», «Стилістика англійської мови», 

«Теоретична граматика англійської мови».  

 

НІМЕЦЬКА МОВА. 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА. 

ЛАТИНСЬКА МОВА. 

 

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАУКОВО-

ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ. 

 

 ТЕОРЕТИЧНА ЛІНГВІСТИКА:  

«Вступ до мовознавства», «Історія зарубіжної 

літератури»,  «Історія лінгвістичних вчень»,  

«Лінгвістика тексту», «Сучасна українська мова». 

 

 ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА:  

«Когнітивне моделювання», «Комунікативна 

лінгвістика», «Корпусна лінгвістика», 

«Лінгвокультурологія», «Основи прикладної 

лінгвістики»,  «Психолінгвістика», «Семіотика», 

«Соціолінгвістика».  

 

 МАТЕМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ:  

«Автоматизація лексичного аналізу тексту», 

«Експертні системи», «Інформатика», 

«Комп'ютерна графіка», «Комп'ютерні 

редактори», «Лінгвістичне забезпечення 

комп'ютерних систем», «Організація баз даних», 

«Основи програмування», «Основи штучного 

інтелекту», «Проектне моделювання»,  «Теорія 

алгоритмів». 

 

Які додаткові можливості реалізації ТВОЇХ 

життєвих цілей? 

 

На кафедрі прикладної лінгвістики працює 

Центр тестування міжнародного екзамену PTE 

(PEARSON TEST OF ENGLISH), що є 

частиною всесвітньої мережі тестувальних 

центрів з англійської мови видавництва Pearson. 

Це унікальна можливість одержати міжнародний 

сертифікат з англійської мови відповідно до 

рівнів володіння англійською мовою, 

встановлених Радою Європи. 

Усi тести PTE розробляють i перевiряють у 

Великобританії.  

Екзамени PTE не мають вiкових обмежень. 

 

Які переваги надає сертифікат PTE? 

 

 Результати екзамену PTE визнаються в 

Україні як вступний іспит для магістерських 

програм та програм спеціалітету різних вишів 

України (Лист № 1/9-33 від 20.01.2011 

Міністерства освіти і науки України). 

 Сертифікат відповідності знання англійської 

мови рівням С1 і С2 визнають усі учбові 

заклади Великобританії і багатьох країн світу 

при зарахуванні на навчання. Сертифікати 

тестів PTE визнані імміграційною службою 

Великобританії. 

 Сертифікат PTE визнають роботодавці 

Великобританії та ще більше 100 країн світу. 

 Сертифікат PTE є безстроковими і не вимагає 

повторного підтвердження рівня знань. 

 Поглиблене вивчення іноземних мов у 

поєднанні із специфічними лінгвістичними та 

комп’ютерно-орієнтованими дисциплінами та 

наявність міжнародного сертифікату з 

англійської мови Pearson Test of English 

забезпечить конкурентоспроможність на 

світовому ринку праці. 

Додаткова інформація: 

www.pearsonpte.com 

Яка діяльність стане ТВОЄЮ улюбленою? 

 

 Викладач. 

 Перекладач. 

 Фахівець у галузі філології, лінгвістики та 

перекладів. 

 Фахівець у галузі забезпечення комунікації та 

інформації. 

 Фахівець у галузі інформації та інформаційної 

аналітики. 

 Фахівець з текстового наповнення сайтів 

(копірайтер, seo-оптимізатор, контент-

менеджер). 

 Співробітник управлінських організацій, 

виробничих, комерційних підприємств і фірм, 

інформаційних та рекламних агентств. 

 Співробітник дипломатичних служб, 

консульств, міжнародних організацій, 

інформаційних і культурних служб. 

 GR-менеджер (Government Relations). 

 PA-менеджер (Public Affairs). 

 PR-менеджер (Public Relations). 

 Мовний модератор (Language Moderator). 

 Ком'юніті-менеджер (Community Manager). 

 Маркетинговий письменник (Marketing 

Writer). 

 Оцінювач пошукової видачі (Internet Assessor, 

Search Evaluator, Search Quality Rater). 

 

Що ТИ вмітимеш робити? 

 

 здійснювати письмовий та усний переклад 

двома іноземними мовами;  

 проводити лінгвістичну експертизу письмових 

текстів та усного мовлення;  

 створювати електронні мовні ресурси 

(корпуси текстів, словники, бази даних);  

 проектувати системи автоматизації наукових 

досліджень у сфері лінгвістики; 

 розробляти комп’ютерні інформаційні та 

інтелектуальні системи з автоматичного 

опрацювання (або перекладу) усного 

мовлення і письмових текстів; 

 створювати автоматизовані системи 

документообігу та звітності; 

 оптимізувати тексти реклами та ЗМІ. 



БУДЬ СУЧАСНИМ! 

 

ОБИРАЙ СВІДОМО! 

 

 

 

 

 ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ:  

0203 «Гуманітарні науки». 

 

 

 НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ:  

6.020303 «Філологія». 

 

 

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 

8.02030303 «Прикладна лінгвістика». 

 

 

 ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ 

РІВНІ: 

«бакалавр», «магістр». 

 

 

 ФОРМИ НАВЧАННЯ: 

денна / заочна. 

 

 

 

 ДОДАТКОВА УНІКАЛЬНА 

МОЖЛИВІСТЬ отримати  

БЕЗСТРОКОВИЙ міжнародний 

сертифікат PEARSON TEST OF 

ENGLISH, який визнають роботодавці 

та навчальні заклади в усьому світі. 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

54025, м. Миколаїв, 

пр. Героїв Сталінграду, 9, НУК, к. 224, 

тел.: (0512) 47 97 47, 

www.nuos.edu.ua 

 

 

 

ДЕКАНАТ ГУМАНІТАРНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ 

Тел.: (0512) 42 46 22 (к. 258) 

 

 

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ 

ЛІНГВІСТИКИ 

Тел.: (0512) 39 73 76 (к. 418). 

 

Завідувач кафедри прикладної 

лінгвістики – к. філол. н.,  

професор НУК 

Філіппова Ніна Михайлівна, 

тел.: (0512) 39 77 24 (к. 409). 

nina.filippova@nuos.edu.ua, 

http://gi.nuos.edu.ua 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ  

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

 

 

ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЛЬТИПРОФІЛЬНИЙ ФАХ 

 

& 

 

ІННОВАЦІЙНІ, СУЧАСНІ,   

ВЕЛИКІ МОЖЛИВОСТІ 

САМОРЕАЛІЗЦІЇ 

 

 

 

Миколаїв –  2016 

mailto:nina.filippova@nuos.edu.ua

