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АНОТАЦІЯ 

 

Гунько Л. О. Професійна підготовка магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики у вищих навчальних закладах КНР. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі 01 

Освіта / педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. – Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії 

педагогічних наук України, Київ, 2020. 

 

У дисертації вперше схарактеризовано теоретичні, організаційні і змістові 

засади професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики в КНР та обґрунтовано можливості творчого використання 

конструктивних ідей китайського досвіду в системі вищої освіти України.  

На основі вивчення широкої джерельної бази, фактологічного матеріалу 

представлено ретроспективу становлення прикладної лінгвістики у Китаї, її 

становлення як науки та навчальної дисципліни, схарактеризовано специфіку 

періодів її розвитку з урахуванням тенденцій вищої освіти в державі: І період 

(період традиційних досліджень) – зародження прикладної лінгвістики як явища; 

ІІ період (1870 – 1963 рр.) – зародження прикладної лінгвістики як незалежної 

наукової галузі; ІІІ період (1964 – 1977 рр.) – період застою; IV період (1978 – 

1991 рр.) – період плідного розвитку прикладної лінгвістики у Китаї; V період 

(1992 – 2000 рр.) – період активних реформ; VІ період (2001 р. – сучасність) – 

період інновацій. 

У результаті студіювання документальних, наукових джерел виявлено 

тенденції професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики у Китаї: цифровізація освіти; індивідуалізація навчання; 

трансформація ролі та призначення викладача; підтримка навчання впродовж 

життя; інтернаціоналізація освіти; комерціалізація освіти; спрямованість 

системи освіти на модернізацію та реформування.  
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З’ясовано, що нормативно-правове забезпечення професійної підготовки 

магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики в КНР представлено 

спектром документів уряду КНР, стратегіями та програмами Міністерства освіти 

КНР, нормативно-правовими актами Відділу вищої освіти Міністерства освіти 

КНР, матеріалами Національного науково-дослідницького центру з іноземних 

мов та прикладної лінгвістики у КНР та Інституту прикладного мовознавства 

Міністерства освіти КНР. Діяльність цих організацій спрямована на 

інноваційний розвиток професійної освіти Китаю та досягнення світових 

стандартів.  

Виявлено, що станом на 2019 рік в усій країні функціонують 2 956 закладів 

вищої освіти під керівництвом Міністерства освіти КНР. Серед них – 2 688 

закладів вищої освіти та 268 закладів вищої освіти дорослих. У 2018/19 

навчальному році 174 заклади вищої освіти оголосили набір на спеціальність 

«Іноземна мова та прикладна лінгвістика». Виявлено, що більшість університетів, 

що пропонують студентам навчання у магістратурі за спеціальністю «Іноземна 

мова та прикладна лінгвістика», функціонують під егідою Міністерства освіти 

КНР, але, наприклад, Пекінський університет авіації і космонавтики 

підпорядкований Міністерству промисловості й інформатизації КНР; переважно 

є державними, дослідними ЗВО змішаного профілю підготовки і займають гідні 

позиції у рейтингах, оскільки є провідними університетами країни та світу. 

Було з’ясовано, що професійна підготовка магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики в університетах КНР ґрунтується на компетентнісному 

підході. Схарактеризовано професійні компетентності, якими оволодівають 

студенти магістратури закладів вищої освіти Китаю за спеціальністю «Іноземна 

мова та приладна лінгвістика» (переклад науково-технічної літератури; розробка 

природно-мовного інтерфейсу та діалогових систем спілкування з комп’ютером; 

створення фондів природних мов – мов спілкування людей, що не створена 

штучно, а тому не має автора; розробка електронних словників та 

термінологічних банків даних; удосконалення існуючих та створення нових 

систем комп’ютерного перекладу; комп’ютерне реферування, анотування та 
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індексування науково-технічної документації та ін.).  

За результатами аналізу навчальних планів провідних закладів вищої освіти 

Китаю, де здійснюється підготовка у магістратурі за спеціальністю «Іноземна 

мова та прикладна лінгвістика» (Гуандунський університет іноземних мов та 

зовнішньої торгівлі, Пекінський університет іноземних мов, Сіаньський 

університет іноземних мов, Інститут іноземних мов Південно-західного 

нафтового університету, Міжнародний інститут перекладу університету Сунь 

Ятсена) було з’ясовано, що головною метою професійної підготовки магістра 

іноземної мови та прикладної лінгвістики є виховання сучасного фахівця високої 

кваліфікації, який має необхідні моральні та професійні якості, задля реалізації 

завдань модернізації соціалізму з китайською специфікою та подальшого 

розвитку КНР. Специфіка навчання в китайських закладах вищої освіти полягає 

у врахуванні результатів професійних іспитів за кредитно-модульною системою 

та особливим змістом програм. Навчальні плани університетів КНР, за якими 

здійснюється підготовка магістрів з цієї спеціальності, є гнучкими, відсутній 

чітко регламентований перелік дисциплін для обов’язкового вивчення. З’ясовано, 

що методами оцінювання є іспити та заліки.  

Основними принципами організації професійної підготовки магістрів 

іноземної мови та прикладної лінгвістики в університетах КНР є системність, 

гуманізм, інноваційність, гнучкість, модульність та неперервність. До 

особливостей організації професійної підготовки магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики в КНР віднесено: диверсифікацію освітніх програм, 

дипломів, кваліфікацій й спеціалізацій; забезпечення вільного вибору 

індивідуальної освітньої траєкторії; гнучкість та інноваційні форми і методи 

навчання; раціональну організацію самостійної і науково-дослідної роботи; 

створення відповідних умов для професійного розвитку й самореалізації шляхом 

участі в міжнародних програмах обміну та стажування за кордоном. Зміст 

підготовки зорієнтований на професійну підготовку висококваліфікованого 

фахівця, що володіє відповідними професійними компетентностями (загальними 

і спеціальними (фаховими)), особистісними якостями (мобільність, 
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толерантність, ерудиція). 

Виявлено, що освітні програми з іноземної мови та прикладної лінгвістики 

передбачають такі основні організаційні форми навчальної діяльності студентів-

лінгвістів, як лекція, семінар, тьюторство, практичне заняття та самостійна 

робота. Основними інноваційними методами навчання у підготовці магістрів за 

спеціальністю «Іноземна мова та прикладна лінгвістика» є: вебінар, 

комп’ютерний проект, веб-квест, мультимедійні презентації веб-сторінки, сайту, 

додатка.  

Доведено, що найбільшим попитом на ринку праці Китаю користуються 

фахівці з комп’ютерного програмного забезпечення (31%): інженери-

програмісти, інженери з розроблення програмного забезпечення, інженери з 

розроблення програмного забезпечення Java, інженери з розроблення 

операційної системи Android, інженери з вбудованого програмного забезпечення 

тощо. Попит на фахівців з електронної комерції складає 22%, обслуговування 

комп’ютерів – 17%. Також існує потреба у фахівцях з іноземної мови та 

приладної лінгвістики у сфері розроблення електронних технологій (8%). На 

фахівців у сфері освіти та науки припадає незначний відсоток робочих місць 

(близько 2%). Важливо, що підготовка фахівців з іноземної мови та прикладної 

лінгвістики у Китаї відбувається за умов гармонійного поєднання лінгвістичної 

та технічної складової у змісті навчання, що надає випускникам магістратури 

конкурентні переваги на китайському ринку праці.  

В Україні спеціалізація 035. 10 «Прикладна лінгвістика» є частиною 

спеціальності 035 «Філологія», яка належить до галузі знань 03 «Гуманітарні 

науки». Професійна підготовка магістрів іноземної мови та прикладної 

відбувається у 12 університетах країни на денній та заочній формі навчання 

(Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківського 

авіаційного інституту», Львівський національний університет імені Івана Франка, 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки тощо).  

Аналіз навчальних планів університетів показав, що зміст освітньої 
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програми передбачає опанування студентами дисциплін циклів природничо-

наукової, професійної та практичної, гуманітарної й соціально-економічної 

підготовки. Відповідно до «Стандарту вищої освіти магістра філології» 

професійна компетентність фахівця з прикладної лінгвістики складається з 

інтегральної, загальної, спеціальної (фахової, предметної) компетентностей. 

Організація навчання майбутніх магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики в українських університетах передбачає лекції, семінарські заняття, 

практичні й лабораторні заняття, самостійну роботу, консультацію, практику, 

предметні олімпіади, державну підсумкова атестація. Дослідження довело, що 

серед методів навчання переважають словесні (лекція, розповідь, бесіда робота з 

друкованими виданнями), наочні (методи демонстрації, відеометод) та практичні 

(методи самостійного виконання практичних завдань). Майбутні фахівці з 

іноземної мови та прикладної лінгвістики можуть обіймати посади в науковій, 

літературно-видавничій, освітній галузях; на науково-дослідних та 

адміністративних посадах у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації; 

у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR та інших 

комунікативних технологіях, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях 

гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах; у 

консалтингових фірмах, у сфері логістики та інформаційно-комунікативних 

технологій тощо. 

Порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки магістрів 

іноземної мови та прикладної лінгвістики в університетах України та Китаю 

засвідчив наявність спільних і відмінних рис. До спільних рис відносимо: 

ступеневу структуру освіти; професійну спрямованість навчальних програм; 

організацію освітнього процесу відповідно до навчальних планів; організацію 

професійної підготовки на кредитно-модульній основі; принципи оцінювання 

досягнень студентів; використання традиційних форм організації освітнього 

процесу (лекції, семінари тощо); інтеграцію зі світовим освітнім простором та ін. 

Серед відмінних рис: управління вищою освітою; розробленість 

законодавчо-правової бази; фінансування системи освіти; надання інформаційної, 
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організаційної та методичної підтримки; зміст теоретичної підготовки; 

використання інноваційних форм і методів навчання; особливості організаційних 

основ науково-дослідної роботи; забезпечення академічної мобільності студентів; 

наявність організацій, що займаються прикладною лінгвістикою.  

На основі здійсненого порівняльно-педагогічного аналізу обґрунтовано 

інноваційні ідеї використання китайського досвіду в Україні для удосконалення 

професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики на 

таких рівнях: законодавчому – ефективна акредитація відповідно до світових 

вимог закладів вищої освіти в Україні; автономія закладів вищої освіти; 

організаційному – створення сучасної матеріально-технічної бази задля 

забезпечення ефективного функціонування системи освіти в цілому та 

університетів, де готують магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики 

зокрема; удосконалення системи контролю якості професійної підготовки 

магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики; запровадження 

інноваційних підходів для професійної підготовки майбутніх магістрів іноземної 

мови та прикладної лінгвістики у контексті інтеграції зі світовим освітнім 

простором задля підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних 

професіоналів; організація ефективної науково-дослідної діяльності студентів, 

яка б допомогла розбудові вітчизняної системи науки; створення профільних 

лінгвістичних організацій; створення умов для академічної мобільності 

майбутніх магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики; та змістовому – 

розроблення інформаційних онлайн-платформ і сайтів для студентів, що 

займаються іноземною мовою та прикладною лінгвістикою; диверсифікація 

навчальних планів й освітніх програм; посилення уваги до організації науково-

дослідної і проектної діяльності студентів; запровадження використання у 

підготовці магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики інноваційних 

методів і технологій навчання. 

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

дослідження полягає в тому, що: 

– уперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено цілісне дослідження 
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проблеми професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики в КНР; простежено ґенезу й обґрунтовано авторську періодизацію 

становлення прикладної лінгвістики КНР з урахуванням специфіки підготовки 

магістрів відповідного фаху у межах шести періодів; розкрито змістові 

(гнучкість і варіативність освітніх програм, їхня диференціація за рівнем 

складності; стандартизація і трансформація змісту освіти на засадах 

компетентнісного підходу, професіоналізація, предметна спеціалізація та 

міждисциплінарність змісту навчання; широкий спектр дисциплін вільного 

вибору та спеціалізацій у галузі прикладної лінгвістики; урізноманітнення 

напрямів пошуково-дослідницької діяльності студентів), організаційні 

(орієнтація навчання на особистий успіх студента та розвиток його навчальної 

автономії; самостійність пошуку освітньої та професійної траєкторії; сприяння 

академічній і професійній мобільності, стажування за кордоном; активізація та 

заохочення до пошуково-дослідницької діяльності; цифровізація навчання) та 

методологічні (інноваційні методи і технологій навчання (вебквести, 

комп’ютерні проекти тощо)) особливості професійної підготовки магістрів 

іноземної мови та прикладної лінгвістики у закладах вищої освіти Китаю; 

здійснено порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки магістрів 

прикладної лінгвістики у закладах вищої освіти Китаю та України; обґрунтовано 

можливості творчої реалізації конструктивних ідей китайського досвіду в 

системі вищої освіти України;  

– удосконалено змістове, технологічне та науково-методичне забезпечення 

професійної підготовки фахівців із прикладної лінгвістики в Україні з 

урахуванням особливостей китайського досвіду; уточнено змістове наповнення 

понять «прикладна лінгвістика», «професійна підготовка магістра іноземної 

мови та прикладної лінгвістики», «фахівець іноземної мови та прикладної 

лінгвістики», «професійна компетентність»; 

– подальшого розвитку набули: положення щодо забезпечення якості 

професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики; 

– до наукового обігу введено дотепер невідомі і маловідомі в Україні праці 
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китайських лінгвістів та педагогів, документи, навчально-методичні матеріали, 

освітні програми підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики 

в КНР.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

розробленні науково-методичних рекомендацій «Підготовка магістрів іноземної 

мови та прикладної лінгвістики в університетах КНР», в яких обґрунтовано 

можливості використання конструктивних ідей китайського досвіду для 

модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців з іноземної мови та 

прикладної лінгвістики в Україні. Основні положення, теоретичні висновки, 

джерельна база дослідження можуть бути корисними для розроблення освітніх 

програм, спецкурсів і спецсемінарів для підготовки майбутніх фахівців з 

прикладної лінгвістики, оновлення навчальних планів і програм, удосконалення 

організації професійної підготовки майбутніх фахівців з іноземної мови та 

прикладної лінгвістики в Україні. Результати наукового пошуку будуть 

корисними для науковців, викладачів у здійснені історико-педагогічного аналізу, 

компаративістичних досліджень.  

Ключові слова: професійна підготовка, магістр, заклад вищої освіти, 

Китайська Народна Республіка, прикладна лінгвістика, іноземна мова, філологія. 
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In the dissertation the theoretical, organizational and contextual principles of the 

professional training of the Masters in Foreign language and Applied linguistics in the 

higher educational establishments in the PRC were characterized and the possibilities 

of creative implementation of constructive ideas of the Chinese experience were 

substantiated. 

Based on the study of great amount of sources and factual material the 

retrospective of the formation of Applied linguistics as a science and academic subject 

in China was shown; taking into account the trends of higher education in the PRC the 

specifics of the periods of Applied linguistics development are characterized: I period 

(the period of traditional research) – the conception of Applied linguistics as a 

phenomenon; ІІ period (1870 – 1963) – the conception of Applied linguistics as an 

independent science; ІІІ period (1964 – 1977) – the period of stagnation; IV period 

(1978 – 1991) – period of fruitful development of Applied linguistics in China; V 

period (1992 – 2000) – period of active reforms; VІ period (2001 – nowadays) – the 

period of innovation. 

As a result of studying documentary and scientific sources the trends of the 

professional training of the Masters in Foreign language and Applied linguistics in the 

PRC have been identified: digitalization of education; individualization of training; 

transformation of the role and purpose of the teacher; lifelong learning support; 

internationalization of education; commercialization of education; the focus of the 
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education system to modernization and reforming.  

It was found that the legal framework of the professional training of the Masters 

in Foreign language and Applied linguistics in the PRC is represented by a range of 

documents such as: documentation of the Chinese government, strategies and programs 

of the Ministry of Education of the PRC, regulations of the Department of Higher 

Education of the Ministry of Education of the PRC, materials of the Centre for 

Linguistics and Applied linguistics and the Institute of Applied Linguistics of the 

Ministry of Education of the PRC. The activities of these organizations are aimed at 

the innovative development of vocational education in China and the achievement of 

world standards. 

It was revealed that as in 2019, there were 2,956 higher educational 

establishments operating throughout the country under the leadership of the Ministry 

of Education of the PRC. Among them there were 2688 higher educational 

establishments and 268 higher educational establishments for adults.  

In 2018/19 academic year, 174 higher educational establishments announced 

enrollment on the major “Foreign Language and Applied Linguistics”. It was found 

that: most universities that offer students a master's degree in “Foreign Language and 

Applied Linguistics” operate under the auspices of the Ministry of Education of the 

PRC, but for example Beijing University of Aviation and Astronautics is subordinated 

to the Ministry of Industry and Informatization of the PRC; are mostly state-owned, 

research type higher educational establishments of mixed training profile and occupied 

worthy positions in the rankings, as they are the leading universities in China and in 

the world. 

It was shown that the professional training of the Masters in Foreign language and 

Applied linguistics in the higher educational establishments in the PRC is based on a 

competency-based approach. 

The thesis described professional skills the Masters in Foreign language and 

Applied linguistics should get in the higher educational establishments in China 

(translation of scientific and technical texts; development of natural language interface 

and dialog systems for communication with the computer; creation of natural 
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languages funds – languages of human communication, which is not created artificially, 

therefore have no author; development of electronic dictionaries and terminological 

data banks; improvement of existing and creation of new computer translation systems; 

computer abstracting, annotation and indexing of scientific and technical 

documentation etc.). 

According to the results of the analysis of the leading higher educational 

establishments’ curricula in China, where the professional training of the Masters in 

Foreign language and Applied linguistics is carried out (such as Guangdong University 

of Foreign Studies; Beijing Foreign Studies University; Xi'an International Studies 

University; School of Foreign Languages Southwest Petroleum University; 

Sun Yat - Sen University School of International Studies) it was found out that the 

main purpose of the professional training of the Masters in Foreign language and 

Applied linguistics is to educate a modern highly qualified specialist, who has the 

necessary moral and professional qualities to implement the tasks of modernization of 

Chinese socialism and further development of China. The main peculiarities of 

studying in Chinese universities are to take into account the results of professional 

exams according to the credit-module system and the special content of programs.  

The curricula of Chinese universities, where the masters majoring in this specialty 

are training, are flexible, and there is no clearly regulated list of subjects for 

compulsory study. Examination methods are found to be exams and tests. 

The main standards of the professional training of the Masters in Foreign language 

and Applied linguistics in the higher educational establishments in the PRC are 

systematization, humanism, innovation, flexibility, modularity and continuity. The 

features of the professional training of the Masters in Foreign language and Applied 

linguistics in the higher educational establishments in the PRC include diversification 

of educational programs, diplomas, qualifications and specializations; ensuring free 

choice of individual educational trajectory; flexibility and innovative forms and 

methods of teaching; rational organization of independent and research work; creating 

appropriate conditions for professional development and self-realization through 

participation in international exchange and internship programs abroad. The content of 



 17 

training is focused on the professional training of a highly qualified specialist with 

appropriate professional competencies (general and special (professional)), personal 

qualities (mobility, tolerance, erudition). 

It was shown that educational programs on Foreign languages and Applied 

linguistics include such basic organizational forms of educational activities for students 

as lectures, seminars, tutoring, practical classes and independent work. The main 

innovative teaching methods in the professional training of the Masters in Foreign 

language and Applied linguistics are: webinars, computer projects, web quests, 

multimedia presentations of the web page, sites, applications. 

The thesis reveals the most popular positions on the Chinese labor market: 

specialists in computer software (31%) i.e. software engineers, engineers of the 

development of the software, engineers of the development of the Java software, 

engineers of the development of the Android operating system, engineer of the 

firmware, etc. Demand for e-commerce is 22% and computer maintenance is 17%. 

There is also a need for specialists in Foreign languages and Applied linguistics in the 

field of electronic technology development (8%). Specialists in education and science 

account for a small percentage of jobs (about 2%). It is important that the professional 

training of specialists of Foreign languages and Applied linguistics in China takes place 

under the conditions of a harmonious combination of linguistic and technical 

components in the content of education, which gives graduate students a competitive 

advantage on the Chinese labor market. 

In Ukraine, specialization 035.10 “Applied Linguistics” is part of the specialty 

035 “Philology”, which belongs to the field of knowledge 03 “Humanities”. The 

professional training of the Masters in Foreign language and Applied linguistics takes 

place in 12 universities of the country on a full-time and part-time basis (V.O. 

Sukhomlynsky National University of Mykolayiv, National Aerospace University 

“Kharkiv Aviation Institute”, Ivan Franko National University of Lviv, Lesya Ukrainka 

Eastern European National University etc.).  

The analysis of the university curricula showed that the content of the educational 

program involves students mastering the disciplines of the natural science, professional, 
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practical, humanitarian and socio-economic training cycles.  

According to the “Standard of Higher Education of the Masters in Philology”, the 

professional competence of a specialist in Applied Linguistics consists of integral, 

general, special (professional, subject) competencies. 

The organization of training of the future Masters in Foreign language and 

Applied linguistics in Ukrainian universities includes lectures, seminars, practical and 

laboratory classes, independent work, consultation, practice, subject competitions, 

state final examination. 

The study proved that verbal (lecture, story, conversation, work with printed 

publications), visual (demonstration methods, video methods) and practical (methods 

of independent practical tasks) teaching methods dominate among other teaching 

methods.  

Future specialists in Foreign languages and Applied linguistics can hold positions 

in scientific, literary and publishing, educational fields; in research field and 

administrative positions in higher educational establishments of I-IV levels of 

accreditation; in printed and electronical media, PR and other communication 

technologies, in various foundations, unions, museums, art and cultural centers; in 

consulting firms, in the field of logistics, information and communication technologies, 

etc. 

Comparative and pedagogical analysis of the professional training of the Masters 

in Foreign languages and Applied linguistics in the universities of Ukraine and China 

showed the presence of common and distinctive features. 

The common features include: the degree structure of education; the professional 

orientation of the educational programs; the organization of the educational process in 

accordance with the curriculum; the organization of the professional training on a 

credit-module basis; the standards of assessing student achievement; the use of 

traditional forms of organization of the educational process (lectures, seminars, etc.); 

the integration with the world educational space, etc.  

Among the distinctive features are: the management of higher education; the 

development of the legislative framework; the financing of the education system; the 
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providing informational, organizational and methodological support; the content of 

theoretical training; the use of innovative forms and methods of teaching; the features 

of organizational bases of research work; the ensuring academic mobility of students; 

the presence of organizations engaged in Applied linguistics. 

Based on the comparative and pedagogical analysis, innovative ideas of using the 

Chinese experience in Ukraine to improve the professional training of the Masters in 

Foreign languages and Applied linguistics at the following levels are substantiated: 

legislative – effective accreditation in accordance with the international requirements 

of the higher education establishments in Ukraine; the autonomy of the higher 

education establishments; content – the creation of a modern material and technical 

base to ensure the effective functioning of the education system in general, and 

universities, where they prepare the Masters in Foreign language and Applied 

linguistics in particular; the improving the quality control system of the professional 

training of the Masters in Foreign language and Applied linguistics; the implantation 

of innovative approaches for the professional training of Masters in Foreign language 

and Applied linguistics in the context of integration with the world educational space 

for the training of highly qualified competitive professionals; the organization of 

effective research activities of the students, that would help to build the national system 

of science; the establishment of specialized linguistic organizations; the creating 

conditions for academic mobility of the future Masters in Foreign language and 

Applied linguistics; organizational – the development of online information platforms 

for students who works with foreign languages and applied linguistics; the 

diversification of curricula and educational programs; the increasing of the attention to 

the organization of research and project activities of students; the introduction of the 

use of innovative teaching methods and technologies during the professional training 

of the Masters in Foreign language and Applied linguistics. 

The scientific novelty and theoretical importance of the obtained research 

results lie in the fact that:  

– for the first time in the Ukrainian pedagogical science the comprehensive study 

of the problem of the professional training of the Masters in Foreign language and 
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Applied linguistics in the PRC was conducted; the genesis of Applied linguistics is 

traced and the author’s periodization of formation of Applied linguistics in the People's 

Republic of China has been substantiated within six periods, taking into account the 

specificity of the professional training of masters of the this specialty; revealed 

semantic (flexibility and variability of educational programs, their differentiation by 

level of complexity; standardization and transformation of the content of education on 

the basis of the competence approach, professionalization, subject specialization and 

interdisciplinarity of the content of education; a wide range of disciplines of free choice 

and specializations in the field of Applied linguistics; diversification of areas of 

research activities of students), organizational (orientation of education on personal 

success of the students and development of their educational autonomy; independence 

of search of educational and professional trajectory; promotion of academic and 

professional mobility, internships abroad; activation and encouragement of research 

activities; digitization of education) and methodological (innovative teaching methods 

and technologies (web quests, computer projects, etc.) features the professional 

training of the Masters in Foreign language and Applied linguistics in the PRC; the 

comparative and pedagogical analysis of the professional training of the Masters in 

Foreign language and Applied linguistics in the higher education establishments of 

China and Ukraine has been conducted; 

– taking into account the peculiarities of the Chinese experience topical 

technological and scientific-methodological support of the professional training of the 

Masters in Foreign language and Applied linguistics in Ukraine has been improved; 

the meanings of the key terms “Applied linguistics”, “The professional training of the 

Masters in Foreign language and Applied linguistics”, “The specialist in Foreign 

language and Applied linguistics”, “professional competence” have been specified; 

– the principles for ensuring the quality of the professional training of the Masters 

in Foreign language and Applied linguistics have got further development;  

– still unknown and little-known in Ukraine works of Chinese linguists and 

pedagogues, documents, teaching materials, educational programs of the Masters in 

Foreign language and Applied linguistics have been introduced to scientific use; 
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The practical value of the results of the research is methodological guidelines 

“The professional training of the Masters in Foreign language and Applied linguistics 

in the higher education establishments of the PRC”, where the possibilities of using 

constructive ideas of the Chinese experience are substantiated for the modernization of 

the professional training of the Masters in Foreign language and Applied linguistics in 

Ukraine. The main ideas, theoretical conclusions, the source base of the study can be 

useful for the development of educational programs, special courses and special 

seminars for the training of future specialists in Applied linguistics, updating curricula 

and programs, improving the organization of the professional training of the Masters 

in Foreign language and Applied linguistics in Ukraine. The results of the scientific 

research will be useful for scientists, teachers in the implementation of historical, 

pedagogical analysis or comparative research. 

Key words: the professional training, Master’s degree, higher education 

establishment, the People Republic of China, Applied linguistics, Foreign language, 

philology.  
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论文摘要 

 

Hunko L. 中国高校外国语言学及应用语言学专业硕士培养。 

博士学位（PhD）论文，学科门类代码及名称 01 《教育。教育学》，专业

分科代码及名称 011 《教育、教学》。—— 乌克兰国家教育科学院 I. Ziaziun 师

范教育和成人教育学院外国师范教育制度和成人教育科，乌克兰，基辅，2020

年。 

 

本论文《中国高校外国语言学及应用语言学专业硕士培养》首次介绍了中

国高校外国语言学及应用语言学专业硕士培养的理论、原则及内容。并且说明

如何将中国经验中的建设性思想在乌克兰的高等教育机构中创造性地加以利用。 

基于广泛信息及事实基础所开展，该论文介绍了中国应用语言学创建及发

展，论述其如何发展为一门学科及专业。通过中国高等教育趋势的分析，划分

出六个主要阶段的特点。 

第一阶段（传统研究阶段）——应用语言学的起源； 

第二阶段（1870 – 1963年）——应用语言学形成独立的科学领域； 

第三阶段（1964 – 1977年）——停滞期； 

第四阶段（1978 – 1991年）——中国应用语言学蓬勃发展时期； 

第五阶段（1992 – 2000年）——积极改革时期； 

第六阶段（2001年至今）——创新时期。 

通过研究各类文献及材料，该论文对中国高校外国语言学及应用语言学专

业硕士培养趋势进行了分析：教学数字化、个性化教育、教师责任及使命的变

革、支持终身教育、国际教育、教育商业化、教育系统的改革和现代化方向 

研究表明中国高校外国语言学及应用语言学专业硕士培养相关法律法规包

含中央人民政府的系列文件、中华人民共和国教育部的战略和方案、中华人民

共和国教育部高校学生司的规范法律性法令、教育部人文社会科学重点研究基

地广东外语外贸大学外国语言学及应用语言学研究中心和中华人民共和国教育

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E4%BA%BA%E6%B0%91%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%A9%BB%E9%A6%99%E6%B8%AF%E7%89%B9%E5%88%AB%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA%E8%81%94%E7%BB%9C%E5%8A%9E%E5%85%AC%E5%AE%A4
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部语言文字应用研究所的材料。这些部门机构的活动旨在促进中国职业教育的

创新发展并达到世界标准。 

研究显示截至 2019 年全国共有 2956 所高等教育学校隶属教育部。其中包

含 2688 高等教育学校和 268 成人高等教育学校。2018/19 学年共有 174 高校公

布《外国语言学及应用语言学》专业招生计划。 

绝大多数具有《外国语言学及应用语言学》专业招生资格的高校均隶属教

育部‘，但仍有部分学校，例如北京航空航天大学隶属中华人民共和国工业和信

息化部。并且绝大部分为公立、综合类研究型大学，因此在中国乃至世界都具

有较高学术排名。 

改论文证明了中国高校外国语言学及应用语言学专业硕士培养基于能力的

方法。 

该研究阐述了外国语言学及应用语言学专业硕士的业务能力（科学技术类

翻译；研发自然语言界面和计算机通信对话系统；建立自然语言库——自然产

生的，非人造无作者的语言；开发电子词典和术语数据；改善现有的并创建新

的计算机翻译系统；科技文档的计算机的摘要、注释和索引等等）。通过分析

语言学及应用语言学专业硕士学位研究生培养方案（广东外语外贸大学、北京

外国语大学、西安外国语大学、西南石油大学外国语学院、中山国际翻译学

院），得出外国语言学及应用语言学专业硕士培养的目标：《培养“面向现代化、

面向世界、面向未来”、适应中国社会主义现代化建设和社会发展需要的德、

智、体全面发展的高层次专门人才》。 

中国高等学校的教育内容特点是考虑到：按照学分制；专业考试结果；课

程内容特殊性。拥有本专业硕士学位研究生培养的中国高等学校通常采用较为

灵活的教学方案，并没有设定明确的必修课程的清单。该研究表示了课程考核

可采取分数制或者及格/不及格两种考试形式。研究显示中国高校外国语言学及

应用语言学专业硕士培养的重要的原则：系统性、人文主义、创新力、灵活性、

模块化和连续性。外国语言学及应用语言学专业硕士培养体制特点包含：教学

大纲、文凭、技能及专业的多元化；个人的教育方向自由的选择；具有灵活性

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E5%88%9B%E6%96%B0%E5%8A%9B
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及创新的教学形式方法；合理安排自学及研究工作；通过参加国际交换及国外

实习形成良好条件，以利于学生的专业发展及自我价值实现。专业硕士培养的

目标是培养掌握相应知识（全面的及专门的）的高水平专家。 

研究显示外国语言学及应用语言学专业硕士培养的质量取决于传统（讲课

及讨论会等）和革新（网络探索，多媒体幻灯片，计算机项目）教育方式的合

理结合。研究表明应用语言学专业就业方向主要从事软件开发工程师(31%): 软

件工程师、Java开发工程师、Android开发工程师、嵌入式软件工程师等工作。 

互联网/电子商务 22%，计算机服务(系统、数据服务、维修) 17% ，电子技

术/半导体/集成电路 （8%），教育/培训/院校 2%。重要的是中国的外国语言

学及应用语言学专业硕士培养要求在教育内容上将语言和技术组成部分融为一

体，这为研究生提供了在中国劳动力市场上的竞争优势。 

在乌克兰专业分科 035.10《应用语言学》是专业分科 035 的一部分，本专

业分科属于学科门类 03 的《文科学》。在乌克兰有 12 所大学通过全日制和非全

日制教育进行外国语言学及应用语言学专业硕士培养（迷古拉耶夫斯克国立苏

霍姆林斯基大学、国立航空航天茹科夫斯基大学《哈尔科夫航空学院》、利沃

夫国立弗兰柯大学、东欧国立莱斯雅·乌克兰英卡大学等等）。 

研究表明教学大纲要求学生必须掌握自然科学，专业和实践，文科和社会

经济培训的学科。按照《语言学硕士高等教育标准》外国语言学及应用语言学

硕士的专业能力包括整体的、公共的、专业的知识。外国语言学及应用语言学

专业硕士的培训组织由讲课、讨论会、实践和实验室课、独立工作、辅导、科

学竞赛、国家毕业认证组成。研究证明了教育方法包括口头（讲课、谈话、利

用印刷出版物进行讨论等）、目视（展出及视频法）和实践（独立执行实际任

务的方法）方法。外国语言学及应用语言学专业硕士能够在以下领域任职：科

学、文学及出版、教育领域、 1-4 级的高等学校的研究和行政职务印刷和电子

媒体、公共关系等通讯技术、各种基金会、工会、人道主义基金会、博物馆、

艺术和文化中心、咨询公司、物流、信息及通信技术等领域。 

通过对中乌高校外国语言学及应用语言学专业硕士培养进行比较研究得出

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E9%80%9A%E8%AE%AF%E6%8A%80%E6%9C%AF
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多方面异同点。相同点包括多级的教育系统；教育计划的专业性；按照教学大

纲安排的教育过程；按学分模块安排专业培养；评估学生成绩的原则；在教育

过程中使用传统教育方式；与世界教育空间的融合等等。 

不同点为高等教育的管理；法律体系发展；教育系统的资金供给；提供信

息、管理和教育上的支持；理论教育的内容；使用创新形式和教学方法；研究

工作的组织特征；确保学生的学术流动性；从事应用语言学的组织。 

通过比较研究，下文对如何将中国经验中的建设性思想在乌克兰的高校外

国语言学及应用语言学专业硕士培养中创造性地加以利用加以说明。立法方面 

——根据国际要求进行乌克兰高校的认证；给予高等教育机构自主权；管理方

面——建立现代化的后勤基础，从而使教育系统及具有外国语言学及应用语言

学专业硕士培养资格的高校有效运作；提高外国语言学及应用语言学专业硕士

培养管理质量；在与世界教育融合的背景下，为培养高素质并具有竞争力的专

业人才，引入外国语言学及应用语言学专业硕士培养专业的创新方法；为学生

安排有效的研究活动从而促进乌克兰学术界发展；建立专门的应用语言学研究

机构；为外国语言学及应用语言学硕士生学术交流创造条件。内容方面——创

建外国语言学及应用语言学学生信息网；教育大纲及学习计划的多样化；更多

关注学生的科学研究及项目工作；在高校外国语言学及应用语言学专业硕士培

养中采用创新的教学方法和技术。 

本论文的研究成果科学新颖性和理论意义在于： 

——首次在国内教育学中揭示了中国高校外国语言学及应用语言学专业硕

士培养的完整研究；追溯其起源，并根据六个时期内相关专业硕士培养的具体

情况，论证作者对中华人民共和国应用语言学形成过程的各时期划分。本文描

述了内容的（灵活性和多样性及按复杂程度区分的大学大纲；根据专门技术的

方法、基于能力的方法教育内容的标准化与转型（变化）；职业化、具体的专

业化及非专业化；在应用语言学领域中多种自由选择的学科及专业； 学生研究

活动领域的多元化），组织的 （学生个人的成就及自我学习的发展的方向；教

育和专业路线的探索独立性；协助学生的学术及专业流动性，国外实习；激活
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和鼓励研究活动；教育数字化）和方法论的 （创新的教学方法和技术（网络任

务，计算机项目））中国高校外国语言学及应用语言学专业硕士培养的特点；

本文对中乌高校外国语言学及应用语言学专业硕士培养进行比较研究； 

——阐述了，考虑到中国经验的特殊性，如何将中国经验中的建设性思想

在乌克兰的高等教育机构中创造性地加以利用。为乌克兰应用语言学专家的专

业培训提供了更好的语义，技术和科学方法支持； 明确了《应用语言学》，《外

语和应用语言学专业学位的培训》，《外语和应用语言学专家》，《专业能力》等

概念的内容。 

——发展了：关于保证语言学及应用语言学专业硕士培养的质量相关的材

料及文件； 

——引入借鉴国外成果：引入迄今为止，在乌克兰鲜为人知的中国语言学

家和教师的著作，文件，教材，外国语言学硕士和中国应用语言学教育课程。 

该研究的实际意义是提出科学和方法的教学指导书 《中国高校外国语言学

及应用语言学专业硕士培养》。本教学指导书阐述了如何在考虑到中国经验特

殊性的情况下，将中国经验中的建设性思想在乌克兰的高等教育机构中创造性

地加以利用。 

论文主旨、理论结论和研究来源可以被应用于开发教育计划、特殊课程和

特别研讨会、以培训应用语言学方面的未来的专家、更新课程和计划、优化乌

克兰对外国语言和应用语言学方面的未来专家的培训。 

本论文研究成果对于科学家、教师在进行历史和教学分析比较研究时具有

重要指导意义。 

关键词：专业培训，硕士研究生，高等教育机构，中华人民共和国，应用

语言学，外语，语言学。 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю підготовки 

фахівців, які спроможні виконувати широкий спектр професійних функцій в 

умовах стрімкого розвитку міжнародної комунікації й інформаційних технологій 

та використовують потенціал іноземної мови у налагодженні міжнародної 

взаємодії у різних сферах. Соціокультурна і економічна потреба виховання 

фахівців нового покоління – філологів та прикладних лінгвістів, які надзвичайно 

затребувані в багатьох сферах (від розроблення лінгвістичного програмного 

забезпечення до налагодження міжнародних відносин), актуалізує проблеми 

вивчення досвіду підготовки цих фахівців у країнах з високим рівнем 

працевлаштування і заохочення людського капіталу задля економічного 

зростання держави, мають ефективні можливості збалансованого фінансового, 

інтелектуального розвитку особистості. Саме у Китайській Народній Республіці 

сформувався інноваційний досвід підготовки магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики, конструктивне використання якого в умовах українських 

реалій уможливить суттєве оновлення змісту, організаційних форм, ресурсного 

забезпечення підготовки філологів у закладах вищої освіти. 

Концептуальні положення щодо професійної підготовки магістрів 

іноземної мови та прикладної лінгвістики визначено у нормативних документах, 

зокрема законах України «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. (2011), 

Стандарті вищої освіти магістра філології (2019) та ін. У них акцентується, що 

сучасне суспільство потребує умотивованих, ініціативних, компетентних та 

всебічно розвинених фахівців з метою соціально-економічного розвитку України 

відповідно до світових стандартів.  

Підготовка таких фахівців передбачає осмислення вітчизняного досвіду, 

пошук механізмів адаптації інноваційних ідей зарубіжних країн до українських 

реалій. У цьому контексті науковий і практичний інтерес становлять досягнення 

країн конфуціанської культури. Звернення до досвіду Китаю зумовлене 

динамічним розвитком цієї країни, її індексом глобальної 
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конкурентоспроможності, високим рівнем розвитку людського потенціалу. 

Економіка Китаю входить до найбільш швидкозростаючих економік світу: її 

показники з 1989 р. зросли у 14,12 разів (для порівняння, показники США за цей 

період – у 2,09 разів). Зростання ВВП КНР за період з 1979-2016 рр. становило в 

середньому 9,6%. І хоча у 2019 р. темпи зростання економіки Китаю 

сповільнилися до позначки 6,1%, все рівно вона залишається на високому рівні, 

випереджуючи США з показником 2,3%. Китай став одним із основних 

експортерів електроніки, продуктів інформаційних технологій на світовому 

ринку збуту. Зміцнення позицій Китаю як світової наддержави, зорієнтованої на 

експорт високотехнологічних товарів і технологій, були неможливі без 

підготовки фахівців з високим рівнем загальної і професійної компетентності та 

розвитку системи вищої освіти. Фахівці з іноземної мови та прикладної 

лінгвістики користуються попитом на ринку праці КНР. Економіка країни 

щорічно потребує 120 млн. (або 8% від загальної кількості працівників на ринку 

праці) фахівців з іноземної мови та прикладної лінгвістики у сфері електронних 

технологій щорічно, їхня середня заробітна плата становить 830 доларів США, 

найвища – більше 3 700 доларів.  

У КНР підготовку фахівців з іноземної мови та прикладної лінгвістики на 

магістерському рівні здійснюють заклади вищої освіти (高等学校 , дослівно 

«високого рангу навчальні заклади»), які переважно є провідними державними 

закладами змішаного профілю підготовки і займають гідні позиції у 

національних та світових рейтингах.  

Попри важливість дослідження проблем підготовки фахівців з іноземної 

мови та прикладної лінгвістики, у науковій літературі бракує розвідок 

вітчизняних учених, що присвячені цій проблемі. Питання професійної 

підготовки фахівців у зарубіжних країнах досліджено у роботах Н. Авшенюк, 

Н. Бідюк, Л. Дяченко (країни Західної Європи), Г. Товканець, О. Матвієнко 

(Східна Європа), О. Огієнко (Скандинавські країни), Н. Пазюри, І. Пододіменко, 

К. Шевченко (країни Східної Азії), В. Корнієнко, Р. Шарана (США), Н. Базелюк, 

К. Котуна (Фінляндія). Різні аспекти вітчизняної ступеневої освіти 
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проаналізовано у працях В. Кременя, В. Лугового, Н. Ничкало, Л. Хомич та ін. 

Низку досліджень присвячено вивченню сучасних тенденцій розвитку освіти 

(О. Антонова, С. Вітвицька, Л. Лук’янова, Н. Якса та ін.). У наукових розвідках 

М. Вовк, О. Семеног, І. Соколова та ін. студіюють актуальні питання 

філологічної освіти.  

Українськими й зарубіжними вченими приділено значну увагу історико-

педагогічному аналізу системи вищої освіти КНР (A. Антиповський, 

Н. Боревська, А. Джуринський, О. Шацька та ін.), виявленню особливостей 

китайської системи професійно-технічної (Н. Пазюра) і педагогічної освіти 

(К. Шевченко, Су Сяохуань), характеристиці інноваційних форм і методів 

підвищення кваліфікації педагогів КНР (Лю Донмін, Н. Котельникова). Провідні 

ідеї підготовки лінгвістів та розвитку лінгвістичної науки відображено у працях 

відомих китайських дослідників (Гуй Шічунь, Дун Чаньлай, Лі Жулунь, 

Лі Юймін, Ліу Яньчунь, Лю Хунган, Лю Юнцюань, Фен Чживей, Ці Хвян, Цяо І, 

Чжан Янь,Чжан Янь, Юй Геньюань). 

Водночас вивчення джерельної бази дає підстави стверджувати, що 

проблема професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики в КНР не була предметом окремого дослідження і потребує 

всебічного наукового вивчення.  

Аналіз теоретичних основ і практичного досвіду професійної підготовки 

майбутніх магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики в закладах вищої 

освіти України дає змогу виявити низку суперечностей між:  

- необхідністю модернізації професійної підготовки магістрів іноземної 

мови та прикладної лінгвістики і недооцінкою на загальнодержавному рівні 

теоретичного і методичного обґрунтування цього процесу в педагогічній науці; 

- потребою сучасного суспільства у фахівцях з прикладної лінгвістики, 

здатних кваліфіковано використовувати мову у різних сферах діяльності, й 

відсутністю практичних механізмів формування цих якостей у системі вищої 

освіти;  
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- наявністю конструктивного зарубіжного досвіду організації професійної 

підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики і недостатністю 

цілісного вивчення теоретичних і практичних підходів до вирішення цієї 

проблеми, фрагментарністю використання азійського досвіду у вітчизняній 

освіті. 

Актуальність проблеми, відсутність її наукового трактування у 

порівняльній педагогіці, об’єктивна потреба в теоретичному та практичному 

вивченні азійського досвіду, необхідність його імплементації в національну 

систему вищої освіти зумовили вибір теми дослідження – «Професійна 

підготовка магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики у вищих 

навчальних закладах КНР». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано у межах тематичного плану науково-

дослідної роботи відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти 

дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України імені 

І. Зязюна. Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України імені І. Зязюна (протокол 

№ 1 від 30 січня 2017 р.) та узгоджено у Міжвідомчій раді з координації наукових 

досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол №2 від 28 

березня 2017 р.).  

Об’єкт дослідження – професійна підготовка магістрів у системі вищої 

освіти КНР. 

Предмет дослідження – зміст, форми і методи професійної підготовки 

фахівців з іноземної мови та прикладної лінгвістики на магістерському рівні в 

КНР. 

Мета дослідження – схарактеризувати теоретичні, організаційні і змістові 

засади професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики в КНР та обґрунтувати можливості творчого використання 

конструктивних ідей китайського досвіду в системі вищої освіти України.  

Відповідно до мети дослідження окреслено такі завдання: 
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1. Дослідити стан дослідження проблеми професійної підготовки магістрів 

іноземної мови та прикладної лінгвістики в науковій літературі.  

2. Проаналізувати нормативно-правову базу забезпечення професійної 

підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики КНР. 

3. Охарактеризувати зміст, форми і методи навчання магістрів іноземної 

мови та прикладної лінгвістики в КНР. 

4. Виявити подібне і відмінне у професійній підготовці магістрів іноземної 

мови та прикладної лінгвісти у закладах вищої освіти КНР і України. 

5. Обґрунтувати можливості творчого використання конструктивних ідей 

китайського досвіду в Україні. 

Концептуальна ідея дослідження. В основу нашої розвідки покладено 

положення щодо необхідності врахування сучасних потреб ринку освітніх послуг 

та пріоритетності світових стандартів у розвитку вищої освіти у державній 

політиці (орієнтація на інтернаціоналізацію, модернізацію та цифровізацію 

освіти, надання автономності закладам вищої освіти та сприяння їх входження у 

світові рейтинги, створення умов для індивідуалізації навчання та академічної 

мобільності суб’єктів освітнього процесу). Ефективність професійної підготовки 

магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики у Китаї забезпечується 

гармонійним поєднанням лінгвістичної та технічної складової у змісті навчання, 

що робить їх здатними вирішувати диверсифіковані завдання в різних сферах та 

надає випускникам магістратури конкурентні переваги на китайському і 

світовому ринках праці. Вивчення і критичне осмислення конструктивних ідей 

китайського досвіду професійної підготовки магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики дозволить обґрунтувати можливості їх творчого 

використання у системній модернізації національної освіти.  

Методологічною основою дослідження є філософські положення теорії 

наукового пізнання; філософсько-педагогічні положення щодо єдності теорії і 

практики; педагогічні ідеї щодо випереджувального підходу до розвитку 

сучасної освіти; ідеї порівняльних досліджень на основі діахронічного і 

синхронічного вивчення педагогічних, соціально-культурних і економічних 
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реалій; системній, культурологічний і синергетичний підходи до порівняльного 

аналізу педагогічних явищ, методологічні принципи порівняльно-педагогічних 

досліджень, застосування яких уможливило виявлення особливостей підготовки 

магістрів іноземної мови і прикладної лінгвістики в КНР. 

Теоретичну основу дослідження становлять положення філософії та 

методології освіти (В. Андрущенко, С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Кремень та ін.); 

провідні концепції освіти і навчання (В. Биков, Н. Ничкало, Л. Лук’янова, 

Л. Хомич та ін.); методологічні основи порівняльної педагогіки (Н. Авшенюк, 

Н. Бідюк, О. Локшина, О. Матвієнко, Н. Пазюра, О. Огієнко, А. Сбруєва, 

Л. Пуховська та ін.); теорія і методика педагогічної освіти (О. Дубасенюк, 

А. Кузьмінський, О. Лавріненко, Г. Сотська та ін.); питання соціально-

економічного розвитку КНР (А. Антиповський, Е. Баженова, Н. Боревська, 

М. Титаренко, Л. Березний); засади історії становлення і розвитку освіти в КНР 

(Ма Сяофен, Ху Янь, Цзинь Цян, Чжан Цзясян та ін.); теорії і практики 

філологічної (Гуй Шічунь, Дун Чаньлай, Лю Юнцюань, Фен Чживей, 

Юй Геньюань, Чжан Янь, Цяо І, Лі Жулунь) і вищої освіти (Лю Донмін, 

Лю Шаосюе).  

Методи дослідження. Для реалізації визначених завдань використано 

комплекс взаємопов’язаних методів дослідження: теоретичні – аналіз і синтез для 

обґрунтування понятійно-категоріального апарату наукового пошуку; індукція і 

дедукція – для вивчення зв’язків між базовими поняттями, їх ознаками й 

уточненнями нових дефініцій, окреслення завдань дослідження; герменевтичний 

аналіз – для характеристики особливостей китайської культури у контексті 

професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики; 

історичний метод – для визначення основних етапів розвитку прикладної 

лінгвістики в Китаї; структурно-функціональний метод – для обґрунтування 

дидактичних засад професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики; компаративно-педагогічний метод – для порівняння і виявлення 

подібних і відмінних підходів у професійній підготовці фахівців з іноземної мови 

та прикладної лінгвістики у китайському та українському досвіді; пошуковий 
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метод – для формування узагальнених висновків, виявлення раціонального і 

практично ціннісного у наукових роботах з порівняльної педагогіки; 

прогностичний метод – для обґрунтування шляхів використання інноваційних 

ідей китайського досвіду у професійній підготовці магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики в Україні; емпіричні – бесіда, дискусія, спостереження, 

обговорення у процесі проведення майстер-класів та зустрічей з китайськими 

науковцями у межах діяльності здобувачки як запрошеного викладача у 

Тяньцзіньському університеті іноземних мов (Китай, м. Тяньцзінь) та спільної 

роботи над перекладом книги «Сім років з життя Сі Цзіньпіна в загоні 

освітянської молоді», під час семінарів, конференцій, Інтернет-конференцій.  

Джерельна база дослідження. На різних етапах наукового пошуку 

використано 351 джерело, з-поміж них – 228 іноземними мовами, зокрема: 

- документи міжнародних організацій з питань освіти (ЮНЕСКО, 

ЮНІСЕФ, PISA, OECD та ін.);  

- законодавчі акти уряду КНР, чинна Конституція КНР, «Закон про вищу 

освіту КНР» (中华人民共和国高等教育法， 1998), Закон про державну мову та 

писемність від 1 січня 2001 р. (中华人民共和国国家通用语言文字法，2000), 

«Державний план реформи та розвитку освіти КНР на середній та довгий строк 

(2010 – 2020 рр.)» (国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年），2010), 

Програма тринадцятого п’ятирічного плану національного економічного та 

соціального розвитку Китайської Народної Республіки (中华人民共和国国民经

济和社会发展第十三个五年规划纲要，2016);  

- матеріали з’їздів, пленумів, конференцій і нарад Комуністичної партії 

КНР з питань освіти;  

- нормативні документи Міністерства освіти КНР (中华人民共和国教育部), 

Відділу вищої освіти Міністерства освіти КНР (中华人民共和国教育部高校学生

司); матеріали Статистичного відділу Міністерства освіти КНР та Китайського 

статистичного щорічника з освіти (中华人民共和国国家统计局); Інформація 

щодо вчених ступенів та інформація про навчання у магістратурі Китаї (中国学
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位和研究生教育信息网 ), документи Інституту прикладного мовознавства 

Міністерства освіти КНР, Державного комітету по роботі у сфері мови та 

писемності (国家语言文字工作委员会), Національного науково-дослідницького 

центру з іноземних мов та прикладної лінгвістики у КНР (教育部人文社会科学

重点研究基地广东外语外贸大学外国语言学及应用语言学研究中心), Органу з 

національних освітніх іспитів у Китаї (中国教育考试网);  

- науково-методичні й інформаційно-аналітичні матеріали (навчальні 

плани, програми університетів КНР тощо);  

- офіційні веб-сторінки закладів вищої освіти КНР; наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних дослідників з проблем професійної підготовки 

магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики;  

- публікації матеріалів в українських і зарубіжних науково-педагогічних 

періодичних виданнях, серед яких: статті вчених Китайської академії суспільних 

наук, журналів «Журнал про мовне планування» ( 语言 规 划研 究 , n. d.), 

«Китайський журнал про мовну політику та мовне планування» (语言政策与规

划研究 , n. d.), «Національне дослідження» ( 中国研究 , n. d.), «Прикладна 

лінгвістика» (中国应用语言学, n. d.) та інші інформаційні джерела (довідники, 

енциклопедії, словники).  

Організація дослідження. Дослідження здійснювалось упродовж 2016–

2020 рр. й охоплювало три етапи.  

На першому (пошуковому) етапі (2016–2017 рр.) відбувалося теоретичне 

осмислення проблеми дослідження, здійснювався пошук і систематизація 

теоретичних і документальних джерел з обраної проблеми.  

На другому (дослідно-аналітичному) етапі (2017–2018 рр.) було 

проаналізовано автентичні навчальні плани і програми професійної підготовки 

магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики, компоненти організації 

освітнього процесу у закладах вищої освіти Китаю. 

На третьому (підсумковому) етапі (2019–2020 рр.) узагальнювалися 

результати дослідження, формулювалися висновки, розроблялися рекомендації 

https://mall.cnki.net/magazine/magalist/YYZC.htm
https://mall.cnki.net/magazine/magalist/YYZC.htm
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щодо впровадження конструктивних ідей китайського досвіду з метою 

модернізації системи вищої професійної освіти України. 

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

дослідження полягає в тому, що: 

− уперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено цілісне дослідження 

проблеми професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики в КНР; простежено ґенезу й обґрунтовано авторську періодизацію 

становлення прикладної лінгвістики КНР з урахуванням специфіки підготовки 

магістрів відповідного фаху у межах шести періодів; розкрито змістові 

(гнучкість і варіативність освітніх програм, їхня диференціація за рівнем 

складності; стандартизація і трансформація змісту освіти на засадах 

компетентнісного підходу, професіоналізація, предметна спеціалізація та 

міждисциплінарність змісту навчання; широкий спектр дисциплін вільного 

вибору та спеціалізацій у галузі прикладної лінгвістики; урізноманітнення 

напрямів пошуково-дослідницької діяльності студентів), організаційні 

(орієнтація навчання на особистий успіх студента та розвиток його навчальної 

автономії; самостійність пошуку освітньої та професійної траєкторії; сприяння 

академічній і професійній мобільності, стажування за кордоном; активізація та 

заохочення до пошуково-дослідницької діяльності; цифровізація навчання) та 

методологічні (упровадження інноваційних методів і технологій навчання 

(вебквести, комп’ютерні проекти тощо)) особливості професійної підготовки 

магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики у закладах вищої освіти 

Китаю; здійснено порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки 

магістрів прикладної лінгвістики у закладах вищої освіти Китаю та України; 

обґрунтовано можливості творчої реалізації конструктивних ідей китайського 

досвіду в системі вищої освіти України;  

– удосконалено змістове, технологічне та науково-методичне забезпечення 

професійної підготовки фахівців із прикладної лінгвістики в Україні з 

урахуванням особливостей китайського досвіду; уточнено змістове наповнення 

понять «прикладна лінгвістика», «фахівець іноземної мови та прикладної 
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лінгвістики», «професійна компетентність», «професійна підготовка магістра 

іноземної мови та прикладної лінгвістики»; 

– подальшого розвитку набули: положення щодо забезпечення якості 

професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики; 

- до наукового обігу введено дотепер невідомі і маловідомі в Україні праці 

китайських лінгвістів та педагогів, документи, навчально-методичні матеріали, 

освітні програми підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики 

в КНР.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

розробленні науково-методичних рекомендацій «Підготовка магістрів іноземної 

мови та прикладної лінгвістики в університетах КНР», в яких обґрунтовано 

можливості використання конструктивних ідей китайського досвіду для 

модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців з іноземної мови та 

прикладної лінгвістики в Україні. Основні положення, теоретичні висновки, 

джерельна база дослідження можуть бути корисними для розроблення освітніх 

програм, спецкурсів і спецсемінарів для підготовки майбутніх фахівців з 

прикладної лінгвістики, оновлення навчальних планів і програм, удосконалення 

організації професійної підготовки майбутніх фахівців з іноземної мови та 

прикладної лінгвістики в Україні. Результати наукового пошуку будуть 

корисними для науковців, викладачів у здійснені історико-педагогічного аналізу, 

компаративістичних досліджень.  

Усі подані у дисертації наукові результати одержані самостійно. В тезах 

доповіді «Розвиток прикладної лінгвістики у Китаї в період з 1870 до 1963 року», 

опублікованих у співавторстві з Н. Пазюра, здобувачкою простежено генезу 

становлення та розвитку прикладної лінгвістики в Китаї. У статті «The Training 

of Future Teachers in Ukraine and China», опублікованої у співавторстві з 

Н. Пазюра та К. Шевченко, особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні 

підходів до вибору методів навчання в китайських ЗВО. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Тяньцзіньського 

педагогічного університету (КНР) (довідка від 20.05.2020 р.), Національного 
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авіаційного університету (довідка №120103/1237 від 12.06.2020 р.) (Україна), 

Донбаського державного педагогічного університету (довідка № 68-20-502 від 

03.09.2020 р.) (Україна). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи висвітлено на науково-практичних, науково-

методологічних конференціях, Інтернет-конференціях та семінарах: 

15 міжнародних – «Китай – Україна: напрями стратегічного партнерства» 

(м. Тяньцзінь, КНР, 2016); «Ценности в лингвокультурном аспекте: языковое 

сознание, коммуникация, текст» (м. Тяньцзінь, КНР, 2017); «Інноваційні 

технології в науці та освіті. Європейський досвід» (м. Відень, Австрія, 2017); 

«Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи» 

(Хмельницький, 2017); «Становлення молодого фахівця: сучасні тенденції» 

(Краматорськ, 2017); «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в 

умовах євроінтеграції» (Мукачево, 2017); «Педагогічна компаративістика і 

міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті європейської 

інтеграції і глобалізації» (Київ, 2017); «Трансформації в українській освіти і 

наукових дослідженнях: світовий контекст» (Умань, 2017); «АВІА – 2017» 

(Київ, 2017); «Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців» 

(Київ, 2017, 2018), «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки 

фахівця» (Полтава, 2018); «Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті 

інноваційного розвитку освіти XXI століття» (Суми, 2018); «Молоді вчені 2018 

– від теорії до практики» (Дніпро, 2018); «Розвиток порівняльної професійної 

педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» (Київ – 

Хмельницький, 17 травня 2018 р. ); 2 всеукраїнських – «Сучасні тенденції 

розвитку української науки» (Переяслав-Хмельницький, 2018); «Теоретико-

методичні засади вивчення англійської мови (партнерство школи й 

університету)» (Умань, 2018); 1 науково-методологічному семінарі – «Розвиток 

порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та 

інтеграційних процесів» (Хмельницький, 2017). 

Публікації. Основні результати дослідження відображено у 32 публікаціях 
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(30 – одноосібних), з яких 1 – методичні рекомендації, 1 – стаття, що входить до 

міжнародної наукометрічної бази Scopus; 13 – статей (із них 11 – у наукових 

фахових виданнях України, 2 – в інших наукових виданнях України); 2 статті у 

зарубіжних виданнях (Китаї та у тому числі у виданні країни, що входить до 

Європейського Союзу (Австрія)), 17 – у збірниках матеріалів міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференцій.  

Структура й обсяг дисертації. Робота складається з анотацій українською, 

англійською та китайською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до 

кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел (усього 351 

найменувань, з них – 228 іноземними мовами) та додатків на 50 сторінках 

дисертації. Загальний обсяг дисертації становить 289 сторінок, основний зміст 

викладено на 171 сторінці.  
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РОЗДІЛ І. 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ЯК ПРОБЛЕМА ПОРІВНЯЛЬНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

У розділі здійснено аналіз стану дослідження проблеми професійної 

підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики у філософській, 

психолого-педагогічній і науково-методичній літературі. Досліджено зв’язок 

прикладної лінгвістики із потребами суспільного розвитку. Визначено основні 

періоди розвитку прикладної лінгвістики як науки з урахуванням специфіки 

підготовки фахівців з іноземної мови та прикладної лінгвістики. Виявлено 

тенденції розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців з іноземної мови 

та прикладної лінгвістики у КНР.  

 

1.1. Соціальне замовлення на підготовку фахівців з іноземної мови та 

прикладної лінгвістики в китайському суспільстві 

Економічний розвиток України безпосередньо залежить від 

професіоналізму та підготовки фахівців у різних галузях суспільного життя, але, 

на жаль, використання застарілих підходів та концепцій під час навчання у 

закладах вищої освіти негативно впливає на успішність підготовки 

висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців для українського 

ринку праці.  

Якісна професійна освіта є фундаментом економічного розвитку країни. В 

умовах інтенсивної глобалізації та інтернаціоналізації, комп’ютеризації 

виробництва, стрімкого розвиту новітніх технологій постає необхідність 

ґрунтовної професійної підготовки фахівців з іноземної мови та прикладної 

лінгвістики. З огляду на визначені пріоритети найважливішим для України є 

формування людини інноваційного типу мислення та культури, проектування 

акмеологічного освітнього простору з урахуванням інноваційного розвитку 

освіти, запитів особистості, потреб суспільства і держави. Якісна освіта є 

необхідною умовою забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства, 
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консолідації усіх його інституцій, гуманізації суспільно-економічних відносин, 

формування нових життєвих орієнтирів особистості.  

Українському суспільству необхідні фахівці зі сформованими 

професійними компетентностями, необхідними для професійної діяльності, 

забезпечення конкурентоздатності та мобільності на ринку праці з перспективою 

кар’єрного зростання впродовж життя. На цьому наголошується у нормативно-

правових документах України – законах України «Про освіту» (2017 р.), «Про 

вищу освіту» (2014 р.), «Про систему професійних кваліфікацій» (2012 р.), 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки (2012 р.) та 

документах загальносвітового і державного масштабів («Освіта в XXI столітті», 

«Концепції розвитку освіти України на 2015 – 2025 рр.» (2015 р.), Національній 

доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (2016 р.), Концепція 

ЮНЕСКО та ін.).  

У цьому контексті, як зауважує академік Н. Ничкало, доцільним і 

перспективним є шлях виявлення інноваційних ідей зарубіжного досвіду, їх 

філософський, педагогічно-порівняльний аналіз, з’ясування концептуальних 

засад становлення й розвитку різних систем та освітньо-виховних моделей, їх 

порівняння з вітчизняними підходами, концепціями й моделями, виявлення на 

цій основі можливих напрямів упровадження таких ідей в іншій державі, зокрема 

й в Україні (Ничкало, 2011).  

Зміни, що відбуваються в освітньому процесі КНР, шляхи модернізації 

освіти та їх результати, вихід закладів вищої освіти Китаю на топові позиції 

світових рейтингів є першопричиною зацікавленості і ретельного вивчення 

національної освітньої системи цієї країни науковцями світу. Водночас 

професійна підготовка студентів магістратури з іноземної мови та прикладної 

лінгвістики – порівняно новий напрям підготовки фахівців в Україні. 

Інтенсивність ділових та економічних відносин зумовила актуальність здобуття 

фаху прикладного лінгвіста, яка стала однією з найбільш затребуваних професій 

у сучасному світі. Від фахівця вимагається професійне володіння іноземними 

мовами та вміння їх застосовувати у розробленні комп’ютерних програм. 
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Вважається, що диплом прикладного лінгвіста надає найкращі перспективи в 

умовах гострої конкуренції на ринку праці («Філологія: прикладна лінгвістика», 

2018). 

Нами було проаналізовано статистичні дані щодо позиції фахівців з 

іноземної мови та прикладної лінгвістики на ринку праці Китаю. Відповідно до 

аналізу даних фахівці з іноземної мови та прикладної лінгвістики займають 38 

місце з-поміж усіх 1099 спеціальностей, 4 місце серед 79 гуманітарних та 2 місце 

з-поміж 7 мовно-літературних спеціальностей в Китаї. Доволі високі рейтингові 

позиції пояснюють популярність цього фаху серед студентів. За гендерним 

критерієм серед студентів домінують жінки (71%), що є традиційним для 

гуманітарних спеціальностей.  

Вивчення сучасного стану ринку праці дозволило з’ясувати, що 

найбільшим попитом в Китаї користуються фахівці з комп’ютерного 

програмного забезпечення (31%), зокрема такі професії, як: інженер-програміст, 

інженер з розроблення програмного забезпечення, інженер з розроблення 

програмного забезпечення Java, інженер з розроблення операційної системи 

Android, інженер з вбудованого програмного забезпечення та ін. Попит на 

фахівців з електронної комерції складає 22%, обслуговування комп’ютерів – 17%. 

Наявна потреба у фахівцях з іноземної мови та прикладної лінгвістики у сфері 

розроблення електронних технологій та енергетичній сфері по 8%. У сфері 

фінансів / інвестицій та зв’язку / телекомунікацій – по 4%, по 2% спеціалісти у 

сферах мережного обладнання та приладобудування. На фахівців у сфері освіти 

та науки також припадає незначний відсоток робочих місць – близько 2%. 

Важливо, що підготовка фахівців з іноземної мови та прикладної 

лінгвістики у Китаї відбувається за умов гармонійного поєднання лінгвістичної 

та технічної складової у змісті навчання, що надає випускникам магістратури 

конкурентні переваги на китайському ринку праці.  

Крім того, здійснений аналіз засвідчив, що найбільша кількість фахівців з 

іноземної мови та прикладної лінгвістики (25%) зосереджена у Пекіні. Це 

пояснюється значною кількістю різних компаній, що розташовані у столиці. 
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Менші показники демонструють такі економічні та бізнесові центри, як Шанхай 

(19%), Шеньчжень (15%) та Гуанчжоу (9%).  

 

Пекін 25%  

Шанхай 19%  

Шеньчжень 15%  

Гуанчжоу 9%  

Ханчжоу 7%  

Ухань 5%  

Ченду 5%  

Нанкін 4%  

      Сіань 3%  

Чженчжоу 3%  

Одна з вагомих причин такого розподілу трудових ресурсів полягає у 

вищій заробітній платі у великих містах країни. Так, найвища заробітна плата 

була відзначена у м. Чжоушань, яка становила 12 499 юаней (1 857 доларів США 

станом на травень 2019 р. при курсі 6,73 юаней за 1 долар США), м. Уху – 

10 299 юаней (1 530 дол.), м. Сянтань – 8 999 юаней (1 337 дол.), м. Усі – 

7 929 юаней (1 178 дол.), м. Фошань – 7 521 юань (1 117 дол.), м. Шанхай –

7 498 юаней (1 114 дол.), м. Шеньчжень – 7 123 юаня (1 058 дол.), м. Пекін – 

7 102 юаня (1 055 дол.), м. Сюйчжоу – 6 999 юаней (1 039 дол.), м. Сяминь – 

6 674 юаня (991 дол.), м. Далянь – 6 276 юаня (932 дол.) та ін.  

У Додатку Б представлено дані щодо заробітної плати фахівців з іноземної 

мови та прикладної лінгвістики. Статистика свідчить, що їхня середня заробітна 

плата складає близько 830$ (найнижча – 372$, найвища – більше 3700$) (应用语

言学专业未来就业前景形势分析解读（原创）, 2018; 2019应用语言学专业就业

前景和就业方向分析, 2018). 

Нині в КНР мовна політика та лінгвістика є важливими напрямами 

інноваційних змін, що відбуваються у політичній, економічній та соціальній 

сферах та сприяють покращенню іміджу Китаю закордоном. Мова посідає 

9 
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достатньо вагому позицію в ієрархії духовних цінностей сучасного Китаю. Разом 

з ієрогліфічною писемністю китайська мова є невід’ємною частиною китайської 

цивілізації та гарантією збереження національної ідентичності в умовах 

глобалізації (于根元, 2003).  

Хоча виникнення прикладної лінгвістики як самостійної наукової 

дисципліни відбулося порівняно недавно (приблизно до 1920-х рр.), прикладні 

проблеми практично від початку становлення мовознавства були предметом 

вивчення. Основні питання прикладного мовознавства пов’язані з оптимізацією 

функцій мови: з формуванням та підтримкою традицій читання і розуміння 

сакральних текстів (екзегетика і герменевтика), із забезпеченням контактів між 

різними народами тощо. 

Термін «прикладна лінгвістика» набув поширення у 1950 х рр. у зв’язку з 

появою перших комп’ютерних систем автоматичної обробки текстової 

інформації (машинного перекладу, автоматичного реферування та ін.). Саме 

тому у наукових джерелах й досі замість поняття «прикладна лінгвістика» часто 

використовують суголосні терміни «комп’ютерна лінгвістика», «вичислювальна 

лінгвістика», «автоматична лінгвістика», «інженерна лінгвістика», що є 

недостатньо коректним, оскільки кожна з зазначених наук має власний предмет 

й методи дослідження у межах прикладної лінгвістика як більш широкого 

наукового напряму.  

Перші розробки у сфері комп’ютерної лінгвістики були пов’язані зі 

спробами моделювання мовних здібностей людини. Проводилися експерименти 

зі створення систем машинного перекладу та інтелектуальних систем, що 

моделюють мовну поведінку людини (розроблення систем спілкування людини 

з комп’ютером, систем розуміння природної мови). Перша публічна 

демонстрація машинного перекладу (так званий Джорджтаунський експеримент) 

відбулася в 1954 р. 

Становлення нової науки пояснюється цілою низкою особливостей, які 

певною мірою характерні для всіх новостворених наукових напрямів. 

Насамперед дослідники дискутують з приводу того, які лінгвістичні дослідження 
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необхідно віднести до спектру прикладних: чи слід обмежитися лише тими 

дослідженнями, які пов’язані з використанням лінгвістичних знань у сфері нових 

інформаційних технологій, чи будь-яке практичне застосування знань про мову 

можна вважати прикладним дослідженням тощо. Крім того, тривають дискусії 

щодо термінології прикладної лінгвістики, її місця з-поміж інших наук, 

пов’язаних з проблемами оброблення інформації. У результаті особам, які 

обрали прикладну лінгвістику як майбутній фах, нелегко орієнтуватися в 

публікаціях, так як самі лінгвісти до цього часу не можуть чітко окреслити межі 

цієї галузі, оскільки напрями прикладної лінгвістичної діяльності надзвичайно 

багатоаспектні. 

Від початку становлення такого напряму досліджень, як прикладна 

лінгвістика, науковці зосереджували дослідницьку увагу на взаємовідносинах 

між мовою та суспільним життям. На їхню думку, мова – не сингулярна та 

постійно змінюється, і ці зміни є локальними та соціальними. Соціальні зміни 

поділяються на зміни, що відбуваються у соціальних прошарках (верхньому, 

середньому, нижньому тощо), та зміни у професії (вчитель, юрист, лікар, 

військовий тощо). Тому прикладна лінгвістика зосереджуються на вивченні 

таких явищ, як: гендерні аспекти мова, аналіз різних класів та фонетичних 

варіантів китайської мови, мовних контактів та можливих конфліктів. Таким 

чином, проблематика лінгвістичних досліджень відображає загальнолюдську 

зацікавленість у практичному використанні мови користувачами (《应用语言学

的学科特征与大学生应用能力的培养》, 2014) 

Можна стверджувати, що нині прикладна лінгвістика у Китаї розвивається 

у трьох напрямах: викладання китайської мови, розвиток мов національних 

меншин та викладання іноземної мови. Характер завдань, що стоять перед 

китайськими лінгвістами, достатньо повно окреслив видатний китайський 

лінгвіст Яжоу Цзумо (周祖谟), а саме: 

1) розроблення теоретичних проблем – системний підхід вивчення 

лінгвістичних явищ; дослідження закономірностей розвитку освіти та сфери 

використання лінгвістики; 
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2) дослідження практичних питань викладання прикладної лінгвістики з 

метою підвищення рівня лінгвістичної підготовки студентів;  

3) вивчення різних засобів складання словників відповідно до вимог 

суспільства. 

Варто узагальнити напрацювання китайських науковців у контексті 

досягнень наукового дискурсу, проаналізувати погляди вчених щодо сутності 

поняття «прикладна лінгвістика».  

Науковий інтерес становить дослідження видатних китайських лінгвістів 

Чень Чжантай (陈章太) та Юй Генюен (于根元) «Серія навчальних матеріалів з 

прикладної лінгвістики» (《应用语言学系列教材总序》 ), де вчені дійшли 

висновку, що прикладна лінгвістика у Китаї від зародження мала декілька 

особливостей. Порівняно з зарубіжними країнами у дослідженнях з прикладної 

лінгвістики у Китаї більше уваги приділяється вивченню прикладних питань та 

головних закономірностей розвитку мови, у зв’язку з чим необхідне 

усвідомлення, що прикладна лінгвістика – це не лише комплекс теоретичних 

знань, які можуть існувати самі по собі. Водночас прикладну лінгвістику було 

визначено як незалежний напрям наукових досліджень, що ґрунтується на  

принципі тісного зв’язку з прикладними аспектами застосування мови, 

зорієнтований на вирішення практичних питань мови, проблем, що виникають 

під час викладання мови та її використання у повсякденному житті (于根元, 

2010). 

Лю Юнцюань ( 刘涌泉 ) зауважує, що прикладну лінгвістику можна 

визначити як науку, що вивчає практичне використання мови в усіх сферах. 

Вважаємо, що таке визначення поняття відповідає дійсності, стисло та повно 

визначає сутність прикладної лінгвістики (刘涌泉, 乔毅, 1991). 

Доцільним є положення О. Селіванової, яка стверджує, що прикладна 

лінгвістика є повноправним розділом мовознавства, метою якого є розв’язання 

практичних завдань різних галузей науки і техніки, повсякденного життя людини, 
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суспільства на підставі теоретичного доробку досліджень про мову та мовлення 

(Селіванова, 2008). 

І. Арнольд зазначає, що різні види прикладної лінгвістики спрямовані на 

безпосереднє виконання завдань, які ставить перед наукою практика. До 

прикладної лінгвістики вона залучає теоретичні основи викладання рідної й 

іноземної мови, лексикографію, термінознавство, практичну стилістику 

(Арнольд, 2003). 

Як зауважив провідний китайський лінгвіст Гуй Шічунь (桂诗春) у праці 

«Сучасна ситуація та перспективи прикладної лінгвістики в Китаї» (《我国应用

语言学的现状和展望》), прикладна лінгвістика – наука на межі наук. Прикладна 

лінгвістика – це поєднання теорії мови та практики викладання мови, коли 

потрібно одночасно володіти теоретичними знаннями та вміти використовувати 

їх на практиці, вміти застосовувати прикладні методи. Аналізуючи мовну 

ситуацію в Китаї, дослідник акцентує увагу на необхідності посилення вивчення 

та дослідження фундаментальних теорій дисциплін, що пов’язані з прикладною 

лінгвістикою (наприклад, теоретичною лінгвістикою, психолінгвістикою, 

соціолінгвістикою, порівняльною лінгвістикою, нейролінгвістикою тощо). 

Звичайно, фахівцю з прикладної лінгвістики не завжди необхідно одночасно 

бути теоретичним лінгвістом або психолінгвістом, але він має володіти 

теоретичними основами цих дисциплін, слідкувати за їх розвитком та 

досліджувати, що впливає на ефективність викладання іноземної мови і що на 

сьогодні не має прямої прикладної цінності, але може бути корисним у 

майбутньому (桂诗春, 1988).  

Слушним є твердження китайського дослідника Шан Юя (尚宇), який 

зауважує, що прикладна лінгвістика вивчає практичне застосування мови у всіх 

сферах. Це наука, яка вирішує актуальні питання, що виникли на практиці, як 

правило, не стосується питань дослідження мови та теоретичних питань. Тобто 

це наука для ідентифікації різноманітних теорій на практиці (尚宇, 2017). 
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Для нашого дослідження цінним є положення Є. Сосніної про те, що одним 

із найважливіших напрямів розвитку лінгвістики є прикладна лінгвістика, 

важливим завданням якої є вирішення та оптимізація традиційних лінгвістичних 

питань, зокрема переклад або навчання мовам. Забезпеченню практичних потреб 

людей слугують такі розділи прикладної лінгвістики, як: написання практичних 

граматик, практична фонетика, практична лексикографія (укладання навчальних 

або галузевих словників) (Соснина, 2012). 

Нашу увагу привернуло дослідження Лю Юнцюань (刘涌泉), Цяо І (乔毅) 

та Гуй Шічунь (桂诗春) «Прикладна лінгвістика» (《应用语言学》), у якому 

наголошується, що основними завданнями досліджень з прикладної лінгвістики 

у Китаї є питання дослідження застосування мови з метою проведення її 

стандартизації. Це спричинило виокремлення іншого завдання науки – 

неперервна освіта та оновлення знань, зміцнення горизонтальних зв’язків, що 

особливо важливо в умовах, коли китайська мова виступає чинником, який 

об’єднує націю. Нині суспільство Китаю використовує не однорідну систему 

мови, що часто є причиною плутанини та непорозумінь (刘涌泉, 乔毅, 1991). 

На думку В. Звєгінцева, прикладна лінгвістика – це полігон, де проходять 

іспити як окремих гіпотез, так і глобальних теоретичних побудов (Звегинцев, 

2008). 

Т. Брига підкреслює, що прикладна лінгвістика традиційно пов’язана з 

різноманітними аспектами лінгвістичного забезпечення людської комунікації, 

які можна звести до єдиної проблеми оброблення інформації, що функціонує у 

суспільстві у вигляді текстів. Це проблеми лінгводидактики мов, орфографії, 

транслітерування, перекладу, термінології, дешифрування тощо (Брига, 2014; 

Брига, 2017). 

У більшості лінгвістичних словників та посібників з прикладної 

лінгвістики формулювання цього поняття відрізняються. Наприклад, 

Лонгманський словник та словник з прикладної лінгвістики (《朗文语言教学及

应用语言学辞典》) визначає сутність прикладної лінгвістики як «Дослідження 



 59 

мови та мовознавства, що пов’язані з вирішенням прикладних питань, наприклад, 

лексикографія, переклад, логопатологія. Прикладна лінгвістика використовує 

соціологію, психологію, антропологію, інформаційну теорію та знання з 

мовознавства, а також використовує ці теоретичні знання на практиці, наприклад, 

розроблення навчальних програм з викладання мови, корекція мови, планування 

мови, дослідження стилістики та ін. » (Richards, 2000). 

Лю Хайтао (刘海涛) у книзі «Новий світ прикладної лінгвістики» (《应用

语言学的新天地》 ) прокоментував власне бачення цієї проблеми: «Мовне 

планування, викладання мови та обробка мовної інформації – це три головні 

складові, які залучають інші наукові галузі. Нові кордони прикладної лінгвістики 

мають більшу наукову та систематичну цінність порівняно з вузьким значенням 

прикладної лінгвістики, яке обмежується викладанням іноземної мови, або 

порівняно з прикладною лінгвістикою, яка розглядається лише як машинний 

переклад та інформаційний пошук, або коли прикладна лінгвістика визначається 

як сукупність різних дисциплін. Те, що поєднує ці три складові, – це її 

практичність»…» (陈昌来, 2007). 

У контексті нашого дослідження вважаємо слушною думку Ці Хвян (齐沪

杨) та Дун Чаньлай (栋昌来), що була представлена у книзі «Основи прикладної 

лінгвістики» (《应用语言学纲要》), у якій викладено вісім основних напрямів 

дослідження прикладної лінгвістики: викладання мови, викладання китайської 

мови як іноземної, дослідження мови, обробка інформації китайською мовою, 

мовне планування, лінгвістичні опитування, соціолінгвістика, топонімія та 

антропонімія, що втілюють практичність і актуальність прикладної лінгвістики  

(陈昌来, 2007).  

Поділяємо погляди вченого Дун Чаньлай (栋昌来) про те, що вчені, які 

займаються прикладною лінгвістикою у Китаї, мають одночасно розбудовувати 

науку у цілому і приділяти увагу тому, яку користь ця наука приносить 

суспільству. Нині розроблення теорії цієї науки, пошук дослідницьких методів, 

створення команди лінгвістів та окреслення перспектив розвитку 



 60 

характеризуються недоліками, наявні проблеми у визначенні понятійно-

категорійного апарату на міждисциплінарній основі.  

Питання важливості цієї галузі постійно перебуває в центрі уваги 

науковців. Так, XVI Міжнародна конференція з прикладної лінгвістики, що 

проводилася у 2011 р., на думку Вень Цюфань (文秋芳), стала символом того, що 

дослідження з прикладної лінгвістики у Китаї вийшли на світовий рівень, а якість  

їх проведення порівнюється з напрацюваннями вчених з розвинених країн світу. 

Переважно це пов’язано з розвитком високих технологій, а також 

популяризацією Інтернету, що сприяло доступу до зарубіжних ресурсів. Тобто 

наразі прикладна лінгвістика Китаю та зарубіжних країн розвивається на якісно 

новому дослідницькому рівні. Але не можна заперечувати той факт, що і досі 

існують помітні недоліки у китайських розвідках. Головна – це відсутність 

оригінальної китайської теоретичної бази (孙丰果, 2016).  

У контексті нашого дослідження слушними є висновки В. Корнієнко щодо 

сприйняття науковою громадськістю поняття «прикладна лінгвістика», що тісно 

пов’язано з використанням інноваційних комп’ютерних технологій. Тому 

поняттям «прикладна лінгвістика» часто оперують у синонімічному або 

тотожному значенні з поняттями «комп’ютерна лінгвістика», «обчислювальна 

лінгвістика», «автоматична лінгвістика», «інженерна лінгвістика». Водночас в 

західноєвропейських країнах аналоги поняття «прикладна лінгвістика» (англ. 

«Applied linguistics») використовують насамперед для визначення теорії і 

практики викладання іноземних мов, зокрема методики, особливостей опису 

граматики для навчальних цілей тощо.  

Вагомою є думка українського лінгвіста А. Загнітка про те, що прикладна 

лінгвістика – це комп’ютерна лінгвістика, математична лінгвістика, судова 

лінгвістика, юридична лінгвістика, методики викладання і вивчення мови 

(Language assessment / Language development), прескриптивна лінгвістика, 

нейролінгвістика, психолінгвістика, стилістика тощо. Для прикладної 

лінгвістики, що безпосередньо зорієнтована і пов’язана з вивченням мови, 

властиві такі напрями: лексикографія, лінгводидактика, термінознавство, 
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перекладознавство. Основними напрямами прикладної лінгвістики (англ. 

Applied linguistics), пов’язаної з практичним застосуванням, постають: 

1) комп’ютерна лінгвістика (англ. computational / computerized linguistics) з її 

основними завданнями машинного перекладу, автоматичного розпізнавання 

символів (англ. OGR), автоматичне розпізнавання мовлення (англ. ASR), 

автоматичне віднаходження даних (англ. Data Minning), автоматичне 

реферування, побудова систем управління знаннями, створення електронних 

словників, тезаурусів, онтологій, корпусна лінгвістика; 2) лінгвістична 

експертиза (наприклад, у судовій практиці); 3) наука про упорядкування і 

стандартизацію науково-технічної термінології (Загнітко, n.d). 

Дослідниця-лінгвіст Карпіловська зазначає, що комп’ютерна лінгвістика 

(КЛ) – явище, причини виникнення якого слід шукати у стані розвитку як 

сучасного суспільства, так і самої мови та науки, що її вивчає, – лінгвістики. 

«Термін «комп’ютерна лінгвістика» задає загальну орієнтацію на використання 

комп’ютерів для розв’язання різноманітних наукових та практичних завдань, 

пов’язаних з мовою, аж ніяк не обмежуючи способи розв’язання цих завдань» 

(Карпіловська, 2006). 

Для нашого дослідження важливим є визначення Н. Бардіної (2004), що 

прикладна лінгвістика протиставлена класичній лінгвістиці за евристичними 

процедурними особливостями й зовнішньою орієнтацією на зміни матеріального 

світу, буття соціуму, втілення в житті ідей, планів, намірів (Бардіна, 2004). 

Поділяємо погляди російського лінгвіста А. Баранова, який під терміном 

«комп’ютерна лінгвістика» (computational linguistics) розуміє широку сферу 

використання комп’ютерних інструментів – програм, комп’ютерних технологій 

організації та оброблення даних – для моделювання функціонування мови в тих 

чи інших умовах, ситуаціях, проблемних галузях, а також сферу застосування 

комп’ютерних моделей мови не лише в лінгвістиці, а й у межах суміжних з нею 

дисциплін (Баранов, 2001). 

Дослідник пропонує дефініцію прикладної лінгвістики як «діяльності 

щодо застосування наукових знань про структуру та функціонування мови в 
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нелінгвістичних наукових дисциплінах і у різних сферах практичної діяльності 

людини, а також теоретичне осмислення такої діяльності» (Баранов, 2003).  

На основі аналізу лінгвістичної, педагогічної літератури можна зробити 

висновок, що зарубіжні, передусім китайські, та вітчизняні науковці визначають 

сутність поняття «прикладна лінгвістика» у міждисциплінарному аспекті, 

міждисциплінарно окреслюють сфери досліджень цієї науки. 

Важливим для нашого дослідження є погляди китайських науковців щодо 

необхідних якостей, якими повинен володіти професіонал-науковець у сфері 

прикладної лінгвістики. У китайських словниках наявне таке визначення поняття 

«професіонал»: професіонал (експерт) – людина, що професійно досліджує або 

спеціалізується в академічних, технічних та інших сферах, має особливий досвід 

або навички, майстерно володіє предметом (《专家（在学术、技艺等方面有专

门研究或特长的人）_百度百科》, 2018). На думку вченого-лінгвіста Чжан Делу, 

молодому вченому насамперед необхідно розвивати у собі моральні якості та 

бути відданим науці. Він вважає, що справжній дослідник повинен знати, як бути 

порядною людиною в соціумі, щоб мати змогу дійсно професійно виконувати 

свою роботу: бути допитливим, дотримуватися власної дослідницької траєкторії, 

шляху, мати дух наполегливості, бажання постійно оновлювати свої знання. 

Науковець переконаний, що якщо дослідник відчуває справжню зацікавленість 

та інтерес до предмету дослідження, він ніколи не буде мати відчуття нудьги та 

виснаження у роботі, що й допоможе йому у розвитку та досягненні певного 

результату (张淑杰 & 张德禄, 2015). 

Юй Мін зазначає, що створення та розвиток високоефективної 

дослідницької групи з прикладної лінгвістики вимагає від учених високого 

професіоналізму. Представники такої команди повинні володіти 

фундаментальними академічними знаннями, мати свідоме ставлення до справи, 

широкий кругозір. Відзначається, що у процесі створення дослідницької групи 

потрібно прискіпливо відбирати та у подальшому виховувати молодих 

перспективних учених з метою збагачення і розвитку подальших національних 

наукових досліджень (余敏, 2015). 
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На переконання китайських науковців, для поступу прикладної лінгвістики 

у Китаї потрібно на основі реальної ситуації мати ефективну стратегію 

досліджень, бути відкритим новим знанням, прагнути до високого професійного 

рівня, мати кар’єрну перспективу, адаптуватися, співпрацювати та бути 

зацікавленим у розвитку прикладної лінгвістики, здійснення мовних досліджень, 

викладання мови (陈昌来, 2007).  

Студіювання наукових джерел дозволило з’ясувати, що зараз в Китаї для 

багатьох учених, які проводять порівняльні дослідження китайської та 

англійської мови в Китаї, основною перешкодою для дослідницької роботи у 

сфері прикладної лінгвістики є їхній недостатній рівень англійської мови. Крім 

того, через те, що прикладна лінгвістика достатньо нова наука, її теоретична база 

недосконала, що є перешкодою для продуктивного наукового пошуку молодих 

учених.  

Сучасні китайські науковці, які проводять дослідження у сфері прикладної 

лінгвістики, розуміють важливість обґрунтування її теоретичних засад, 

акцентуючи увагу на тому, що прикладна лінгвістика – це системна наука, що 

потребує розроблення відповідних теорій і концепцій. Водночас заслуговує на 

увагу такий підхід китайських науковців, згідно з яким виявляється сутність 

кожного мовного явища у контексті проблем прикладної лінгвістики для 

отримання нових ідей та теорій. На переконання китайських дослідників, 

вивчення різних сфер практичного застосування прикладної лінгвістики сприяє 

розвитку цієї науки як самостійної (《应用语言学的研究现状与展望》, 2016). 

Фахівець з прикладної лінгвістики повинен бути вмотивований на 

здійснення відповідної діяльності, мати внутрішню потребу, професійну 

зацікавленість у вивченні мовних явищ з позиції їх функціонального 

навантаження. Китайські вчені з’ясували, що «деякі вчителі не розуміють 

чарівності прикладної лінгвістики, думають, що це суто теоретичні знання, які 

не мають практичної користі. Тому під час навчання часто не надто 

зосереджуються на практичному застосуванні знань з прикладної лінгвістики. 

Водночас прикладна лінгвістика – захоплюючий курс. Якщо вчителі не можуть 
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зрозуміти її шарму, вони не зможуть передати справжню цінність цього 

предмету студентам. Потрібно цінувати прикладну лінгвістику як науку 

викладачам і студентам, розвивати її через співпрацю. І щоб досягти поставленої 

мети і студентам, і вчителям, слід зацікавитися вивченням цієї дисципліни»  

(《应用语言学的研究现状与展望分析》, 2012). 

Здійснений аналіз поглядів китайських лінгвістів щодо проблем 

прикладної лінгвістики дозволяє виявити, що теоретична лінгвістика, 

соціолінгвістика та сучасне навчання іноземній мові – це три основних напрями 

досліджень у сфері іноземної мови та прикладної лінгвістики в Китаї. Сфера 

досліджень охоплює системну функціональну граматику, функціональну 

лінгвістику, лінгвістичну історію, прагматику, семантику, соціолінгвістику, 

лінгвістичне та культурне дослідження, прикладну лінгвістику, теорію та 

практику вивчення іноземної мови, стилістичні дослідження, обчислювальну 

лінгвістику та ін. (《北京大学外国语学院》, 2018). Основна мета інститутів 

іноземних мов в КНР – це підготовка лінгвістів-професіоналів з ґрунтовними 

систематичними знаннями у сфері лінгвістики та суміжних з нею дисциплін на 

основі сучасних досягнень науки у Китаї та за кордоном.  

Крім того, спостерігаються різні підходи до визначення поняття 

«прикладна лінгвістика». В Україні під прикладної лінгвістикою розуміють 

напрям лінгвістики, що займається вирішенням прикладних питань за 

допомогою інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій, тому 

поняттям «прикладна лінгвістика» часто ототожнюють з поняттям «комп’ютерна 

лінгвістика». Натомість у Китаї під прикладною лінгвістикою розуміють 

насамперед науку для вирішення практичних лінгвістичних завдань у різних 

сферах життя. Відповідно розуміння сутності цієї науки та функціональне 

призначення цієї науки в Китаї набагато ширше, ніж в українській науковій 

думці, де спостерігається тотожне вживання понять «прикладна лінгвістика» та 

«комп’ютерна лінгвістика».  

Проаналізувавши теоретичні дослідження провідних китайських лінгвістів 

та їх положення щодо вимог до фахівців цієї галузі, можемо зробити висновок, 
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що фахівець з іноземної мови та прикладної лінгвістики у Китаї – це фахівець, 

який володіє теоретичними основами та систематичними професійними 

знаннями у сфері лінгвістики та суміжних з нею дисциплін, професійно володіє 

іноземними мовами та вміє їх використовувати під час розроблення 

комп’ютерних програм, характеризується сумлінним ставленням до роботи та 

вирізняється широкою ерудицією. Зауважимо, що в українських джерелах нема 

єдиного визначення цього поняття, проте зазначимо, що в Україні фахівець з 

іноземної мови та прикладної лінгвістики – це фахівець у сфері 

міждисциплінарних знань, що спродуковані на межі мовознавства та інших 

(інформаційних, технічних, виробничих) галузей людської діяльності, який знає 

і використовує мовознавчі категорії, поняття та теоретичні положення на 

практиці у різних сферах, вирізняється професійною грамотністю та 

соціокультурною компетентністю. На нашу думку, українська дефініція має 

гуманітарну спрямованість, водночас дефініція, сформульована у китайській 

науці, акцентує увагу на використанні гуманітарних знань під час вирішення 

конкретних прикладних завдань. 

З огляду на різні підходи до окреслення предметної специфіки прикладної 

лінгвістики, підсумуємо, що це зумовлює відмінності в обґрунтуванні 

концептуальних, структурно-змістових та організаційно-педагогічних засад 

професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики.  

 

1.2. Ретроспективний аналіз процесу становлення прикладної 

лінгвістики в КНР 

Дослідження професійної підготовки магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики КНР не обмежується аналізом її нинішнього стану, а 

потребує ретроспективного аналізу з метою визначення об’єктивних соціально-

економічних, культурологічних, національних та політичних чинників, які 

вплинули на становлення та розвиток прикладної лінгвістики як науки у Китаї. 

У процесі нашого дослідження вважаємо за необхідне визначити особливості 

історичного розвитку філологічної науки під впливом зазначених чинників, а 
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також з урахуванням специфіки внутрішньої і зовнішньої політики держави у цій 

сфері.  

Китайська Народна Республіка – це країна, населення якої складає більше 

1,3 мільярда людей. Її площа охоплює близько 9,6 мільйонів квадратних 

кілометрів. З часів здійснення економічних реформ та реалізації політики 

відкритості (1978 р.) Китай став одним із світових лідерів економічного розвитку. 

Середньорічній ВВП на душу населення складав від 7–8% упродовж останніх 

десятиліть, що сприяло перетворенню Китаю на країну із другою економікою у 

світі за показником номінального загального ВВП (World Bank, 2015). 

У Китаї нараховується 56 національностей: за даними перепису населення 

2010 р., корінним населенням є ханьська група (1,3 млрд. людей або 91,6 % від 

загальної кількості населення КНР), кількість населення національних меншин 

складає 0,1 мільярда, або 8,4 %.  

Китайська мова є найбільш поширеною мовою у світі із загальним числом 

носіїв понад 1,7 млрд. людей. Найбільше нею послуговуються ханьці. 

Китайськими ієрогліфами певною мірою користуються в Японії, в Північній і 

Південній Кореї, Таїланді, В’єтнамі, М’янмі та інших країнах. 

Загальна кількість мов, якими послуговуються на території країни, за 

різними даними, варіюється від 80 до 300, писемні з них – 33. Відповідно до 

китайської класифікації (国语言地图集, 2012) всі мови поділяються на сино-

тібетські (китайська, тібетська, мова ну, бай та ін.), алтайські (монгольська, 

тюркська, тунгусо-маньчжурська), австронезійскі (аміська, мова бунунь, 

пайвань), південноазіатські (мова ва ( 佤 语 ), деан ( 德 昂 语 ) та ін.) та 

індоєвропейські (російська, таджикська), які включають сотні місцевих діалектів, 

говорів, нарічь та варіантів, що абсолютно відрізняються. Відповідно до 

класифікації, що надана в атласі мов Китаю, китайська мова включає 10 

основних діалектів, іноді виділяють лише перші 7 груп, відокремлюючи останні 

3 як діалектні підгрупи: гуаньхуа / північні діалекти (官话), у (吴语), минь (闽语), 

гуандунський/кантонський (粤语), сян (湘语), ганьський (赣语), хакка (客家话), 

http://www.baike.com/sowiki/%E5%BE%B7%E6%98%82%E8%AF%AD?prd=content_doc_search
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аньхойський (徽语), пин (平话) і цзинь (晋语) (国语言地图集, 2012). Окрім 

зазначених діалектів, які класифікували лінгвісти, у Китаї також існує 

неофіційна, але дуже розповсюджена практика назви діалектів відповідно до 

провінцій, наприклад, шаньдунський діалект, хунаньський діалект тощо.  

Здійснений аналіз наукової літератури дозволяє зробити висновок, що саме 

така кількість діалектів на території країни стала головною причиною 

формування «політики офіційної мови», зокрема впровадження 

«загальновживаної мови» – путунхуа (普通话), або «мандарин» (з англійської 

мови Standard Mandarin), в основу якої було покладено пекінський діалект, що 

належить до північної групи діалектів китайської мови. У 1923 р. Міністерство 

освіти Китайської Народної Республіки на 5-му засіданні Підготовчої ради з 

єдиної державної мови прийняло рішення щодо створення Держаної Мови 

Китайської Республіки – Гоюй ( 国 语 ), основою якої стали граматичні 

особливості Байхуа північної групи діалектів китайської мови та фонетики 

пекінського діалекту. Приблизно у той же час китайська мова стає однією з 6 

офіційних робочих мов ООН. У 1955 р. Всекитайською конференцією з реформи 

писемності була скасована стара назва державної мови – Гоюй. Путунхуа 

оголошується головою Держради КНР Чжоу Еньлаєм новою державною мовою 

КНР. 31 жовтня 2000 р. був прийнятий «Закон про державну мову та писемність 

КНР» (《中华人民共和国国家通用语言文字法》), який почав діяти з 1 січня 

2001 р. Таким чином, путунхуа і стандартні ієрогліфи (офіційна назва в КНР для 

спрощених ієрогліфів) отримали офіційний правовий статус. 

11 лютого 1958 р. Народний Конгрес Народної Республіки КНР (中华人民

共和国全国人民代表大会) офіційно прийняв китайську фонетичну програму. 

Був затверджений звуко-літеровий алфавіт – ханьюй піньїн (汉语拼音). Від того 

часу слова китайської мови путунхуа отримали звуко-літеровий варіант. Піньїн – 

це лише фонетична транскрипція ієрогліфів, яка не є чимось незалежним, а 

використовується над ієрогліфами лише для їх фонетичного позначення.  
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Китайська ієрогліфіка має два види: традиційні ієрогліфи (繁体字 ) та 

спрощені ієрогліфи ( 简 体 字 ). Традиційні ієрогліфи офіційно прийняті в 

адміністративних районах Тайвань, Гонконг, Макао, а також використовуються 

в китайських громадах за кордоном, де проживає значна кількість етнічних 

китайців. Спрощені ієрогліфи використовуються в КНР, Малайзії та Сінгапурі. 

Сучасне зображення традиційних ієрогліфів з’явилося в династії Хань (汉朝) 

більше 2 000 років тому. У цей же час зароджується скоропис – цаошу (草书), де 

вперше починають використовувати спрощені ієрогліфи Найбільш широке 

спрощення ієрогліфічного письма китайської мови було запропоновано на 

початку ХХ ст., так як вважалося, що складне письмо є однією з головних причин 

економічного відставання Китаю. Один із перших процесів систематизованого 

спрощення ієрогліфів був розпочатий у 1930-х – 1940-х рр., в роки японської 

окупації Китаю. Ця робота здійснювалася паралельно зі спрощенням японських 

ієрогліфів. Після утворення КНР в 1952 р. Китайський дослідницький комітет з 

реформування письма визначив у якості основного принципу спрощення 

ієрогліфів цитату з книги «Лунь Юй» (《论语》), основної книги конфуціанства: 

«Пояснювати, а не створювати» (述而不作). У 1956 р. була опублікована перша 

таблиця спрощених ієрогліфів, потім в 1964 р. запропоновано більш широкий 

список. У цій таблиці, яка називається «Зведена таблиця спрощення ієрогліфів», 

є перелік з 2 238 ієрогліфів, які були замінені спрощеними варіантами. 10 жовтня 

1986 р. було оголошено, що подальші реформи письма будуть проводитися з 

особливою обережністю. 

Відтоді, як поширення путунхуа стало одним із головних завдань мовної 

політики КНР, виник ряд питань, пов’язаних з цим процесом, з-поміж яких: 

знаходження компромісу між офіційною державною мовою та діалектами, які 

функціонують на території країни; усунення неграмотності населення, 

поширення спрощених ієрогліфів та популяризація офіційної системи 

романізації китайської мови – ханьюй піньїн (汉语拼音), що значно полегшувало 

вивчення путунхуа (Каплунова, 2017; КЛТ 2015; Ленинцева, 2016; Na Liu, 2010). 



 69 

Але слід відзначити, що путунхуа (普通话) різних провінцій також відрізняється 

фонетично, що спричиняє велику кількість незручностей для перекладачів. Самі 

китайці називають цю особливість «путунхуа з якимось акцентом», наприклад, 

путунхуа з шанхайським акцентом, путунхуа з даляньським акцентом, путунхуа 

з гуандунським акцентом та інші комбінації. Існує також прислів’я: «Не боюся 

ані неба, ані землі, боюся гуандунця, що розмовляє на путунхуа» (кит. 天不怕地

不怕，就怕广东人说普通话).  

З середини 1980-х рр. багато сил було витрачено на розроблення 

спеціального іспиту для носіїв мови – Іспит на володіння путунхуа (普通话水平

考试 / PSC або Putonghua Proficiency Test), який почав проводитися у КНР з 

1994 р. та офіційно був затверджений у 1997 р. Ще один іспит було розроблено 

у 1988 р. – Іспит на рівень володіння китайською мовою як іноземною (汉语水

平考试 / HSK або Chinese Proficiency Test of China) для неносіїв мови. HSK нині 

визнаний у всьому світі як стандарт тесту китайської мови як іноземної. 

Зауважимо, що Китай зацікавлений у поширенні китайської мови. Нині 

Китай популяризує і пропагує китайську мову через Інститути Конфуція по 

всьому світові. Вони відкриваються Китайською державною канцелярією 

управлінської групи з міжнародної популяризації китайської мови Міністерства 

освіти КНР (国家汉语国际推广领导小组办公室 кит. скорочено 国家汉办), що 

здійснює управління їх діяльністю. Станом на 31 грудня 2017 р. у 146 країнах 

(включаючи регіони) було відкрито 525 Інститутів Конфуція, їх кількість 

постійно зростає. 

Нині основним ресурсом інформації з питань мовної політики Китаю є 

аналітичні звіти щодо мовної ситуації (《中国语言生活状况》) представників 

Державного комітету по роботі у сфері мови та писемності (国家语言文字工作

委员会), що перебуває під безпосереднім керівництвом Міністерства освіти КНР. 

Його робота спрямована на моніторинг мовної політики країни в усіх сферах: 

освіта, друк, ЗМІ, телебачення, Інтернет. Звіти видаються з 2005 р. та містять 

детальне дослідження найбільш актуальних лінгвістичних питань у КНР з 
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використанням статистичних даних, законів та іншого цінного, з точки зору 

питань мовної ситуації та мовної політики, матеріалу (中国语言生活状况报告, 

2005).  

Наразі основними завданнями прикладних досліджень мови та писемності 

є:  

1) Робота у напрямі стандартизації вимови на путунхуа, дослідження з 

тонування слів, завершення списку слів за нейтральним тонуванням та іризацією. 

2) Упровадження розробки «Письмових норм перекладу з іноземної мови 

у сфері громадського обслуговування». 

3) Завершення правил написання транскрибування (запису піньїном) 

китайських імен, використання цифр та знаків пунктуації, реліз національного 

стандарту мови та інших розробок стандартів у Китаї.  

4) Завершення роботи з міжнародного кодування китайських ієрогліфів 

цзягувень (甲骨文) – ворожильних написів на кістках і черепашачих панцирах, а 

також древнього ієрогліфічного почерку (小篆古).  

5) Робота над публікацією «Зеленої книги існування китайської мови» 

(《中国语言生活绿皮书》) 

6) Випуск «Зразків форм рукописних ієрогліфів у стилі перехідному від 

кайшу до синшу» (《手写行楷字形规范》) та ін. (中国语言生活状况报告, 2017).  

Як переконують наші розвідки, становлення та розвиток прикладної 

лінгвістики Китаю має глибоке історичне коріння. Причому реформування 

системи професійної підготовки за спеціальністю «Іноземна мова та прикладна 

лінгвістика» зумовлювалося також еволюцією прикладної лінгвістики як науки 

на різних етапах. 

Аналіз лінгвістичних, психологічних, педагогічних праць засвідчив, що 

китайські дослідники не мають єдиного підходу до виокремлення основних 

періодів становлення та розвитку прикладної лінгвістики в Китаї.  

Так, перший лінгвіст Китаю Гуй Шічунь (桂诗春 ) визначив періоди 

розвитку прикладної лінгвістики наступним чином:  
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1) Перший період – 40-і роки ХІХ ст. У цей період введено у науковий обіг 

поняття «прикладна лінгвістика»; створено факультет англійської мови у 

Мічиганському університеті; засновано перший лінгвістичний журнал «Журнал 

з прикладної лінгвістики» («Journal of applied linguistics») в Америці.  

2) Другий період: 60-і роки ХІХ ст. – період розвитку прикладної 

лінгвістики як науки поділяється на: 

- перший етап до Другої світової війни: етап «вимог реальності» (实际的需

要);  

- другий етап кінця 1850-х рр. – так званий етап «розвитку мовознавства» 

(语言学本身的发展);  

- третій етап – середина 1860-х рр. – етап «розвитку викладання» (教育的

发展); 

- четвертий етап – кінець 1860-х рр. – етап «формування прикладної 

лінгвістики» (应用语言学本身的成熟). 

3) Третій період – з 1964 р. коли прикладна лінгвістика активно 

розвивається;  

4) Четвертий період – з 1978 р. – період розквіту прикладної лінгвістики у 

Китаї (桂诗春, 1988: 11–13).  

Становить інтерес дослідження Фен Чживей ( 冯志伟 ), який у книзі 

«Загальний опис прикладної лінгвістики» («应用语言学综论») подає таку 

періодизацію історичного розвитку прикладної лінгвістики у Китаї:  

1) Перший період – нижня межа періоду Чуньцю (770-476/403 рр. до н.е.) 

та Воюючих царств (476/403-221 рр. до н.е.);  

2) Другий період – 50-60-і рр. ХХ ст. – зародження;  

3) Третій період – 70-80-і рр. ХХ ст. – активний розвиток, 1980-і рр. 

офіційне визнання прикладної лінгвістики як незалежної сфери науки у Китаї;  

4) Четвертий період – 1990-і рр.– заснування першого журналу з 

прикладної лінгвістики, проведення перших китайських наукових конференцій, 
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присвячених дослідженню проблем прикладної лінгвістики. Цей період 

позначений підвищенням якості наукових досліджень (冯志伟, 1999: 21–26). 

Провідний лінгвіст Китаю Юй Геньюань (于根元) виокремив 4 періоди 

розвитку прикладної лінгвістики у Китаї у ХХ ст. з урахуванням ключових подій 

розвитку держави:  

1) на межі ХІХ та ХХ ст. (1894–1912 рр.);  

2) з початку століття до проголошення КНР (1912–1949 рр.);  

3) з початку створення КНР до початку «політики реформ та відкритості» 

(改革开放) (1949–1978 рр.);  

4) від «політики реформ та відкритості » (改革开放) до ХХІ ст. (з 1978 р. – 

до сьогодні) (于根元, 1998: 12–16).  

Вень Цюфань (文秋芳) дотримується періодизації, яка була розроблена 

Цзянь Дінфан (柬定芳) та Хуа Вейфень (华维芬):  

1) Перший період зародження (引进阶段) з 1978 р. по 1987 р.;  

2) Другий період розвитку (提高阶段) з 1988 р. по1997 р.;  

3) Третій період інновацій (发展创新阶段) з 1998 р. по 2007 р. (孙丰果, 

2016: 8). 

У контексті нашого дослідження вартою уваги є періодизація дослідника 

Дун Чаньлай ( 栋昌来 ): На його думку, розвиток прикладної лінгвістики 

відбувався упродовж періодів: 

1) Початковий період (萌芽时期) – починаючи з епохи династій Шан-Чжоу 

(15–3 ст. до н.е.) до періоду Чуньцю (770–476 рр. до н.е.) та Воюючих царств 

(476–221 рр. до н.е.).  

2) Традиційний період (传统时期) – починаючи з епохи династій Цінь 

(221–207 рр. до н.е.) та Хань (206 рр. до н.е. – 220 рр. н.е.) до останніх років 

династії Цін (початок ХХ ст.). 

3) Період перебудови (变革时期) – з початку ХХ ст.  

4) Період експериментальних реформ (改革实验时期) – після 1949 р.  
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5) Період розквіту думки та мислення (繁荣发展和思考) – після 1978 р. (齐

沪扬&陈昌来, 2004: 7–12). 

Варта уваги періодизація Ліу Яньчунь (刘艳春 ), що виокремлює два 

періоди розвитку прикладної лінгвістики як незалежної науки: стартовий період 

(起步阶段) (1984 – 1998) та період розвитку (发展阶段) (1999 р. до сьогодні ) (刘

艳春, 2010: 98–101).  

Опрацювавши та проаналізувавши роботи провідних науковців Китаю з 

питань історичного розвитку прикладної лінгвістики, нами обґрунтовано  

періодизацію становлення та розвитку прикладної лінгвістики у Китаї. 

Перший період – період традиційних досліджень. 

За цією періодизацією нижня хронологічна межа першого періоду (5 тис. 

до н.е.) збігається з датою, коли з’явилися перші джерела, у яких досліджувалися 

питання мови. Можна стверджувати, що прикладні лінгвістичні проблеми  були 

складовою китайської культури досвіду задовго до початку використання 

терміну 应用语言学 (yingyong yuyanxue) – «прикладна лінгвістика». Перший 

період розвитку прикладної лінгвістики – період, коли вчені активно 

поширювали свої знання у сфері мовознавства, коли роботи з дослідження або 

складання словників проводилися не у науковому дискурсі, а через 

соціокультурну потребу суспільства. На думку дослідників, важливими подіями 

у становленні прикладної лінгвістики стала поява китайських праць, 

присвячених дослідженням мови. Прикладний характер давнього мовознавства 

виявився у тлумаченні слів у старовинних текстах з 5 тис. до н.е., у появі 

концепцій та зв’язків між словом та його значенням. У 3 ст. до н.е. з’являються 

теорії виправлення імен, тобто правильного підбору назви, яка б відповідала суті 

значення слова. Вагомий внесок у розвиток прикладної лінгвістики здійснив 

древній філософ Конфуцій (孔子), який підкреслював нерозривний, природній 

зв’язок назв з речами та стверджував, що виправлення імен має бути першим 

необхідним кроком у керуванні державою. Його теорію «виправлення імен» 

приймали у школі легістів. Філософи даоського напряму навпаки доводили 
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довільний зв’язок між словом та речами. Синтез обох підходів спостерігався у 

поглядах китайського мислителя конфуціанської традиції Сюнь Куана (荀况) 

(3 ст. до н.е.) (Завьялова, 2009; КЛТ, 2015; Yun Xiao et. all, 2011).  

Однак говорити про становлення лінгвістичної традиції можна лише з 3–

2 ст. до н.е., коли було складено перший тлумачний словник «Ер’я» (《尔雅》), 

над яким працювали декілька вчених. У цьому словнику подано систематизоване 

за смисловими групами тлумачення слів, що наявні у пам’ятках древньої 

писемності.  

Заслуговують на увагу такі перші словники, як «Ши чжоунянь» (《十周

年》 ) (9–8 ст. до н.е. , можливо, навіть пізніше), в якому наводився лист 

ієрогліфів для вивчення; «Фан’янь» (《方言》) (1 ст. до н.е. – 1 ст. н.е.), в якому 

було зібрано слова, що використовувалися у різних містах Ханьської імперії; 

«Шовень цзєцзи» (《说文解字》) Сюй Шеня (许慎) (1–2 ст. н.е.) перший повний 

словник, який охоплював усі відомі укладачу ієрогліфи з їх поясненням, 

структурою та походженням. У словнику згруповано ієрогліфи за основними 

смисловими елементами – «ключами». «Шимін» (《释名》) автора Лю Си (刘熙) 

– етимологічний словник. Складання «ключових» словників за зразком «Шовень 

цзєцзи» стає традиційним. У ІІІ–VI ст. з’являються словники омофонів, 

починають описуватися тони, до VI ст. з’являються словники рим, які дають уяву 

про звучання тих чи інших ієрогліфів у той час (КЛТ, 2015; Norman, 1988; Yun 

Xiao et. all, 2011).  

Варто закцентувати на таких явищах, що свідчили про зародження 

прикладної лінгвістики у КНР, як: створення транскрипції «Фаньце» (反切), що 

ґрунтується на засобі стяжіння ініціалі та фіналі двох слогів-ієрогліфів, 

утворення римічних словників, тлумачення стародавньої літератури, складання 

підручників для дітей («Трислів’я» (《三字经》), «Прізвища ста родин» (《百家

姓》), «Тисячаслів’я» (《千字文》)), обґрунтування методик навчання (письмо 

у прописах та складання парних ритмічних висловів дуйцзи (对子)), а також 
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написання упродовж віків монографій, присвячених дослідженню засобів виразу 

мов поезії, – поетичної критики та поміток про жанр «Ці» (《词》).  

У наступні століття розвиток китайської традиції продовжувався, але у 

традиційних межах. Було укладено нові словники величезного обсягу. 

Найбільший у Китаї словник, створений у 10-і рр. XVIII ст., містив 47 035 

ієрогліфів та 1 995 їх варіантів. Вже на пізньому етапі, з XІV ст., з’явилися 

словники так званих «пустих слів», тобто частин та інших граматичних 

елементів мови (Зав’ялова, 2009; КЛТ, 2015; 冯志伟,1999; 齐沪扬&陈昌来, 2004).  

Другий період – з 1870 по 1963 рр. 

У 1870 р. видатний польський лінгвіст Бодуен де Куртене (1845 – 1929) 

першим увів у науковий обіг поняття «прикладна лінгвістика». Це було 

зародження прикладної лінгвістики як незалежної наукової сфери. Після майже 

ста років досліджень та накопичення досвіду, після завершення Другої Світової 

Війни, після бурхливого соціального, наукового, культурного, освітнього 

розвитку, розвитку електронних технологій кожна мова світу зіштовхнулася з 

викликом безперервного впровадження нових мовних стратегій, стимулюванням 

впровадження та розвитку такої нової науки, як прикладна лінгвістика. Варто 

зауважити, що розвиток китайської прикладної лінгвістики, порівняно зі 

світовим розвитком цієї дисципліни, запізнився майже на сто років.  

Особливе значення має випуск граматики китайської мови «Пояснення 

правил писемної мови пана Ма» автора Ма Цзяньчжун (马建忠 《马氏文通》) 

Комерційним видавництвом Шанхаю (上海商务印书馆 ) у 1898 р. Саме цей 

підручник став символом зародження прикладної лінгвістики у Китаї (于根元, 

1998: 12).  

Важливою ознакою другого періоду став перехід від традиційного 

дослідження лінгвістики до сучасного. Під час «Руху 4-го травня», 1919 р. (《白

话文运动》) та «Руху за впорядкування стилю в Яньані», 1942–1944 рр. (《延安

整 风 运 动 》 ) порушувалися актуальні питання, які стосуються багатьох 

важливих лінгвістичних питань того часу. Ці рухи визначили зміни у поглядах 
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китайської інтелігенції: масову переорієнтацію з традиційної культури на 

«вестернізацію». Рух торкнувся усіх сторін духовного життя Китаю, що 

передбачав поширення розмовної мови байхуа, перегляд конфуціанських 

етичних норм, критику традиційної історіографії, нові вимоги до освіти. 

Основними проблемними питаннями для написання наукових досліджень були: 

спрощення написання ієрогліфів, неналежна увага до теоретичних проблем 

досліджень, простомовний стиль та надмірна європеїзація під час написання 

робіт.  

Відкриття перших у світі курсів з прикладної лінгвістики у Мічиганському 

університеті у 1946 р. є важливою історичною датою. У 1949 р. у цьому ж 

університеті було засновано перший у світі журнал з прикладної лінгвістики.  

Знаковою подією розвитку прикладної лінгвістики у Китаї стала 

публікація робіт Люй Шусян та Чжу Десі «Курс зі стилістичної граматики» (吕

叔湘、朱德熙《语法修辞讲话》) у газеті «Женьмінь жибао» (《人民日报》) від 

6 червня 1951 р. Саме ці праці отримала величезну популярність та виховали 

декілька поколінь лінгвістів.  

У жовтні 1955 р. в Пекіні провели Загальнодержавну конференцію 

реформи писемності (《全国文字改革会议》) та Академічну конференцію щодо 

питань стандарту сучасної китайської мови (《现代汉语规范问题学术会议》), 

які стали символом вступу прикладної лінгвістики КНР до нового етапу розвитку. 

Було встановлено стандарти та визначено напрями майбутньої роботи з 

поширення путунхуа, виокремлено зміст, підходи та головні завдання щодо норм 

сучасної китайської мови. Викладання китайської мови зазнало значного 

реформування, у 1955 р. було проведено пробні уроки з викладання китайської 

мови та літератури, а у 1956 р. цю систему вже було впроваджено по всій країні 

(于根元, 1998: 13).  

Варто відзначити появу раннього прояву прикладної лінгвістики –  

машинного перекладу. У 1956 р. в Академії Наук КНР було розпочато проект з 

розвитку машинного перекладу, переважно між китайською та російською 
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мовами. Пізніше орієнтир був змінений на багатомовну систему перекладу. 

Тобто у цей час відбувалося поширення філологічних знань, а також 

усвідомлення того, що розвиток досліджень про мови – це важлива частина 

розвитку культури та політики держави.  

Третій період – з 1964 по 1977 рр. 

Початок третього періоду становлення та розвитку прикладної лінгвістики 

вирізнявся уповільненням темпів досліджень у цьому напрямі. Як писав 

Юй Геньюань (于根元) у праці «Формування та розвиток прикладної лінгвістики 

у Китаї» (于根元 《中国应用语言学的形成和发展》, 2010): «Після 60-х років 

ХХ ст. було складно проводити дослідження та розвивати галузь, період з 1966 р. 

можна назвати періодом застою, який тривав 10 років» (于根元, 2010: 15). 

Нижня межа третього періоду (1964 р.) співпадає з проведенням Першого 

міжнародного семінару з прикладної лінгвістики у Франції та заснуванням 

Наукової спілки з прикладної лінгвістики. Ці дві події сміливо можна назвати 

символом формування наукової галузі. У розвинутих країнах Європи та Америці 

у 1970-х рр. стрімко прогресують нові науки на стику лінгвістики та 

інформатики: обробка мовної інформації, комп’ютерна лінгвістика, 

соціолінгвістика, планування мови та теорія викладання мови; з’являється 

значна кількість учених, які досягли значних успіхів у розвитку цих напрямів. У 

цей час в Китаї заслуговує на увагу поява статей з прикладної лінгвістики 

молодих науковців у журналі «Китайська філологія» (《中国语文》) у 1978 р.  

Четвертий період – з 1978 по 1991 рр. 

Цей період став періодом плідного розвитку прикладної лінгвістики у 

Китаї, який вирізняється переглядом вже відомих та впровадження нових 

теоретичних знань. Можна сміливо стверджувати, що саме цей період став 

періодом формування прикладної лінгвістики як наукової галузі у Китаї. 

Нижньою межею четвертого періоду розвитку прикладної лінгвістики у Китаї є 

1978 р., коли Гуандунський університет іноземних мов та зовнішньої торгівлі (广

东外语外贸大学 – 广外), на той час – Інститут іноземних мов Гуанчжоу (广州外
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国语学院 ) (далі – ГУІМЗТ), відкрив напрям підготовки для магістрантів за 

спеціальністю «Мовознавство та прикладна лінгвістика», яка була затверджена 

освітньою комісією пізніше у 1984 р. Цей рік важливий заснуванням журналу 

«Сучасна іноземна мова» (《现代外语》).  

Особливе значення для цього періоду має 1980 р., коли у ГУІМЗТ вперше 

було проведено «Конференцію з прикладної лінгвістики та викладання 

англійської мови», почесними учасниками якої стали Сюй Гуочжан (许国璋), 

Ван Цзунянь (王宗炎), Лі Фунін (李赋宁) та інші відомі науковці. У жовтні того 

ж року Міністерство освіти доручило адміністрації університету вперше в усій 

країні відкрити восьмимісячний «Курс прикладної лінгвістики», цей проект 

реалізовувався під керівництвом видатного китайського вченого професора 

Гуй Шічуня (桂诗春 ). З того часу розпочався у Китаї історичний розвиток 

прикладної лінгвістики як незалежної науки, який і триває до сьогодні.  

Безперечно, вагомою подією стало створення «Китайської асоціації з 

навчання іноземним мовам» (《中国外语教学研究会》) та відкриття філіалів 

відповідно до класифікації мов у 1981 р.  

У 1984 р. Державна Рада КНР ухвалила рішення щодо створення на базі 

ГУІМЗТ «Національного науково-дослідницького центру з іноземних мов та 

прикладної лінгвістики у КНР» (далі – Центр), який складався з відділу 

підвищення рівня путунхуа, відділу екзаменування з путунхуа, дослідного 

відділу путунхуа та викладання мови, дослідного відділу китайської мови та 

піньїн (дослідного центру з лексикографії), відділу дослідження соціолінгвістики 

та мови ЗМІ, відділу дослідження комп’ютерної мови (китайська мережа усної 

та письмової мови). Першими дослідниками Центру стали такі видатні вчені з 

прикладної лінгвістики, як: Гуй Шічунь ( 桂诗春 ), Лі Сяоцзюй ( 李筱菊 ), 

Хе Цзижан (何自然), Хуан Цзяньхуа (黄建华), Цянь Гуаньлянь (钱冠连) та ін. 

Завдяки плідній праці вчених та безперервного реформування упродовж 30 років 

Центр став дуже яскравим прикладом розвитку науки у Китаї, через постійне 

поширення спектру досліджень. Проблеми вивчення іноземної мови стосуються 

https://www.baidu.com/s?wd=%E3%80%8A%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E5%A4%96%E8%AF%AD%E3%80%8B&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3nvc3nvmvP16zmHDznWKW0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjndnjDvPjRdnWRsn1TvP1mY
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аналізу процесу вивчення іноземної мови, методів тестування, психологічної 

лінгвістики, лексикографії. Процес опанування іноземної мови та реалізації 

двомовності передбачає дослідження таких проблем, як: особливості викладання 

та вивчення іноземної мови, організація тестування з іноземної мови та інші 

вагомі питання з метою реформування Єдиного державного іспиту з іноземної 

мови у країні (外语高考).  

Дослідження соціального та суспільного дискурсів відбувається шляхом 

вивчення специфіки застосування прикладної лінгвістики, прагматики, 

юридичної мови, соціолінгвістики та інших міждисциплінарних наук. Особлива 

увага приділяється локальним проблемам та дослідженню мовних прийомів і 

зворотів, що характерні для певних ситуацій або соціуму, наприклад, під час 

конфліктів, або властиві корпоративній лексиці інтернаціональних компаній. 

Вже у 1988 р. головні наукові напрями Дослідницького інституту з 

іноземної мови та прикладної лінгвістики затверджено як напрями державного 

значення, а у 2000 р. інститут було оголошено Головним центром дослідження 

гуманітарних та соціальних наук Міністерства освіти КНР. 

У 1985 р. Китайською асоціацією з навчання іноземним мовам та ГУІМЗТ 

було створено Перший інтернаціональний форум викладання англійської мови. 

У 1990 р. Інститут прикладної лінгвістики та Університет Сучжоу провели 

«Наукову конференцію з прикладної лінгвістики». ГУІМЗТ заснував та проводив 

дослідження у межах такої навчальної дисципліни, як «Мовознавство та 

прикладна лінгвістика». У 1986 р. ці заклади об’єднались і стали єдиною 

інституцією, яка отримала право надавати докторський ступінь за цим напрямом. 

І нині залишається одним з десяти топових закладів вищої освіти з іноземних мов, 

що готують та надають ступінь доктора з іноземної мови серед 5 провідних країн 

світу. 

У цей період розвиток прикладної лінгвістики в Китаї відзначився такою 

знаковою подією, як укладання «Великого китайського словника слів» у десяти 

томах. Перший том вийшов друком у 1986 р. Для його підготовки було залучено 

близько тисячі науковців, а у створенні та редагуванні брали участь такі вчені-
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лінгвісти, як Лі Очжуфень (головний редактор), Люй Шусян, Ван Лі та інші 

наукові консультанти. У процесі підготовки словника було зібрано 5 млн. 

словникових карток, словник включав більше 50 млн. знаків.  

П’ятий період – з 1992 по 1999 рр. 

Це період активних реформ. У цей час прикладна лінгвістика Китаю 

виходить на новий рівень розвитку – збільшується та покращується якість 

наукових досліджень. Значна увага приділяється виправленню помилок, що були 

допущені у дослідженнях минулих років, та створенню нових теоретичних праць, 

які відповідають світовим стандартам.  

Особлива увага китайських учених приділяється комп’ютерній лінгвістиці. 

Найбільший інтерес викликають питання словникового запасу обробки 

інформації китайською мовою. У цій сфері можна відзначити роботи таких 

вчених, як Фен Чживей (冯志伟), Лу Жучжань (陆汝占), Хуан Чаннін (黄昌宁) 

та ін. Питання про кількість китайських ієрогліфів все ще залишається відкритим. 

Ніхто достеменно не знає, скільки їх насправді. Було багато припущень з цього 

приводу, наприклад, відомий китайський письменник, поет, історик, археолог, 

перший президент Академії Наук КНР Го Можо (郭沫若) вважав, що їх більше 

60 тисяч. Але у 1784-сторінковому словнику «Чжунхуа цзихай» (《中华字海》), 

виданому 1 вересня 1994 р., вже було зібрано 85 568 ієрогліфів. На початку 

2017 р. Пекінська комунікаційна компанія Гоань (北京国安咨讯设备公司) ввела 

у базу даних 91 251 ієрогліф. Не можна стверджувати, що це остаточна 

інформація, але в Інтернет-енциклопедії Байду Байке китайського Інтернет-

гіганта Байду інформацію про загальну кількість ієрогліфів все ж оновили.  

В адміністративному районі Тайвань уклали вагомий словник – «Словник 

варіантних китайських ієрогліфів» (кит.《异体字字典》 , англ. Dictionary of 

Chinese Character Variants), перше видання якого було видано друком у червні 

2000 р. У шостому виданні від листопада 2017 р. було зібрано 106 330 

варіативних ієрогліфів. У лінгвістиці ці ієрогліфи мають ще одну назву – 

«різнопис». 
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У сфері фонетичних досліджень означеного періоду наявні вагомі роботи 

Ву Цзунцзі (吴宗济) та Цао Цзяньфень 曹剑芬. Досить помітну нішу зайняли 

дослідження з соціолінгвістики. Чень Юань (陈原 ), Ван Цзунянь (王宗炎 ), 

Чень Чжантай (陈章太), Чень Цзяньмінь (陈建民), Дай Цінша (戴庆厦), Цай Фую 

(蔡富有), Чень Сунцень (陈松岑), Су Цзіньчжи (苏金智) здійснили вагомий 

внесок в обґрунтування загальних положень прикладної лінгвістики. 

Чень Цзяньмінь (陈建民) та ін. працювали над дослідженнями розмовної мови, 

Чень Цзяньмінь (陈建民 ), Цао Чжиюнь (曹志耘 ), Шень Сяолун (申小龙 ), 

Сін Фуі (邢福义), Дай Чжаомін (戴昭铭) та ін. –у сфері лінгвокультурології. 

Чень Еньцюань (陈恩泉), Сюй Сиі (徐思益), Лі Жулун (李如龙), Гао Ліцінь (高

莉琴) та ін. вивчали проблеми білінгвізму; Лі Мінцзє (李明洁) досліджував 

особливості використання звертань. Вагомих результатів у дослідженнях мови 

та стилю літературних творів досягли такі вчені, як: Чен Сянхуей (程祥徽), 

Лі Юньхань (黎运汉 ), Чжень Юаньхань (郑远汉 ), Чжан Демінь (张德明 ), 

Юй Генюань (于根元), Ліу Ілін (刘一玲), Лі Сіцзун (李熙宗), Ван Цзяньхуа (王

建华) та ін. (于根元, 1998).  

Видавництво Нанкінського університету у 1994 р. опублікувало збірник 

праць «Теорія мовного стилю» за редакцією Чен Сянхуей та Лі Юньхань (程祥

徽, 黎运汉 《语言风格论集》), що охоплював статті майже всіх провідних 

лінгвістів Китаю. Найбільшою увагою вчених користувалися питання сучасної 

китайської мови та дослідження неологізмів.  

Юй Генюань (于根元), Ліу Ілін (刘一玲), Чжоу Хунбо (周洪波) впродовж 

тривалого періоду працювали над створенням хронологічного словника. 

Тянь Сяолінь (田小琳) уперше використав поняття «локалізми» (社区词) та 

здійснив перші дослідження у цій сфері, що покладено в основу укладеного 

словника.  

Дослідження риторики як науки та проведення Пекінського семінару з 

прикладної лінгвістики, до матеріалів якого було укладено збірник праць 
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«Ввічливість і ввічлива мова» (《礼貌和礼貌语言》 ) та за результатами 

студіювання укладено статтю науковцями Чень Чжантай ( 陈 章 太 ) та 

Юй Геньюань (于根元) «Красива мова та становлення духовної культури» (《语

言美和精神文明建设》 ), стало вагомим чинником у розвитку прикладної 

лінгвістики (于根元, 1998). 

Нижня межа визначеного періоду співпадає з найважливішою подією – 

випуском журналу «Прикладна лінгвістика» (《语言文字应用》), який було 

заплановано друкувати після відкриття Інституту, але випуск було відкладено до 

1992 р. Журнал «Прикладна лінгвістика» став першим професійним виданням, 

де китайські науковців з прикладної лінгвістики отримали можливість 

публікувати статті, де презентували наукові досягнення. Цей журнал, безперечно, 

став символом прикладної лінгвістики як науки у Китаї (孙丰果, 2016).  

У 1992 р. Китайською асоціацією з навчання іноземним мовам у місті 

Тяньцзіні було проведено Другий Інтернаціональний форум з викладання 

англійської мови. Саме у цей період китайські вчені ретельно аналізують 

теоретичні праці в історичній ретроспективі становлення прикладної лінгвістики. 

Результатом узагальнення стала стаття «Загальні положення теорії прикладної 

лінгвістики» (《应用语言学理论纲要》). Вченими організовувалися дискусії з 

проблем перспектив розвитку прикладної лінгвістики, проводились семінари на 

теми «Прикладна письмова та усна мови» (《语言文字应用》) та «Філософія 

мови» (《语言哲学对话》) у 1994–1996 рр. та 1996–1997 рр. відповідно. Це був 

період заснування науково-дослідницьких закладів, спеціалізованих видань, 

період виходу на наукову арену молодих учених, час визначення нових завдань 

у розвитку прикладної лінгвістики як самостійної науки.  

У грудні 1995 р. було проведено Конференцію з прикладної лінгвістики у 

Китаї, під час якої розглядалися основні досягнення у цій сфері за ХХ ст.  

У грудні 1997 р. організовано ще одну Загальнодержавну мовну 

конференцію (全国语言文字工作会议 ), яка підсумувала 12 років наукових 

пошуків та досвіду. Під час заходу обговорювалися такі проблеми, як: «чистота 
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мови», поєднання суб’єктивізму та диверсифікації у мові, найважливіші 

конструкції та курси у письмовій та усній мові та ін. Саме у цей період 

дослідження китайських учених з проблем теорії прикладної лінгвістики 

сприяли відчутному прориву (孙丰果, 2016; 于根元, 1998). 

В означений період лінгвісти Китаю та зарубіжних країн на якісно новому 

рівні збагатили теорію і практику прикладної лінгвістики. Але не можна 

заперечувати, що дослідження прикладної лінгвістики у Китаї мають певні 

недоліки, зокрема недостатність теоретичних напрацювань у сфері прикладної 

лінгвістики у КНР. Провідні лінгвісти країни схиляються до думки, що для 

конструктивного розвитку прикладної лінгвістики у Китаї важливим є 

досягнення трьох цілей.  

По-перше, підвищення якості теоретичних праць. У минулому значна 

увага приділялася ознайомленню з новою інформацією щодо предмету 

дослідження, було зроблено небагато власних досліджень у цій сфері. Нині 

багато науковців країни стурбовані цим питанням, наприклад Ху Веньчжун (胡

文仲) підкреслює, що у Китаї викладання іноземної мови «не сформулювало 

власної теоретичної системи та незалежної школи», це пояснює, що дослідження 

у сфері викладання іноземної мови мають значний недолік». Цзянь Дінфан (柬定

芳) також вважає, що «результати досліджень з теорії викладання іноземних мов 

у минулі 10-20 років переважно були запозичені з закордону, на даний момент 

бракує власної унікальної теорії» (柬定芳, 2000). Нині лінгвісти Китаю активно 

працюють над цим питанням і поступово змінюють ситуацію. Але ще рано 

зупинятися на досягнутому, навпаки потрібно активізувати обґрунтування 

теоретичних засад прикладної лінгвістики. Якщо викладачі почнуть активно 

використовувати напрацювання китайських учених, це допоможе неперервному 

розвитку теорії у взаємозв’язку з практикою. Також науковцям Китаю варто 

більше уваги приділяти національним особливостям в педагогіці, збагачувати 

теоретичні знання, що сприятиме  розвитку теорій, концепцій функціонального 

використання мовного потенціалу.  
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По-друге, інтенсивно використовувати провідні іноземні періодичні 

видання та підвищувати рівень якості публікацій. Член редакційного комітету 

журналу International Journal of Applied Linguistics( 国 际 应 用 语 言 学 ), 

Вень Цюфань ( 文秋芳 ) виявила, що небагато праць китайських учених з 

прикладної лінгвістики було опубліковано у закордонних виданнях. Причина 

цього полягає у тому, що, по-перше, провідні фахові видання переважно 

знаходяться у країнах Європи та Америки, тому китайські вчені мають значні 

перешкоди для опублікування результатів власних досліджень. По-друге, значна 

відмінність між культурами Китаю та Західної Європи, через що дослідження 

китайських та західних учених значно відрізняються, бо саме на гуманітарні 

дослідження впливають соціокультурні чинники. Таким чином, китайські 

науковці мають здійснювати наукові дослідження з урахуванням зарубіжного 

досвіду, закордонних напрацювань, проявляти більшу гнучкість, щоб отримати 

шанси для публікацій у провідних закордонних періодичних виданнях. Крім того, 

необхідно підвищити рівень якості періодики у Китаї, забезпечити їх рейтинг 

серед відомих журналів світу, наприклад, журнал «Прикладна лінгвістика 

Китаю» (《中国应用语言学》) розвивається у цьому напрямі.  

По-третє, варто використовувати платформу міжнародних конференцій з 

метою обміну інформацією та думками, пізнання інноваційних змін у світі, 

поширення інновацій китайського досвіду. Таке партнерство, по-перше, сприяє 

інтенсивності міжнародного наукового обміну, по-друге, дає можливість 

китайським науковцям отримати безцінний досвід проведення міжнародних 

конференцій (孙丰果, 2016: 11).  

Шостий період – з 2001 р. – нині. 

Це період інновацій, упродовж якого відбувається інтенсивне 

використання методів дослідження. Нижня межа періоду співпадає з датою 

прийняття 1 січня 2001 р. першого в історії держави «Закону про державну мову 

та писемність КНР» (《中华人民共和国国家通用语言文字法》） , який на 

основі Конституції КНР та законоположень стимулює популяризацію уніфікації 
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державної усної і писемної мови, її стандартизацію й розвиток, впроваджує її 

ефективне використання у суспільстві, заохочує національні меншини різних 

регіонів до культурної та економічної співпраці (中华人民共和国国家通用语言

文字法, 2001). 

19 травня 2001 р. Видавництво викладання та дослідження іноземних мов 

провело масштабний Третій Інтернаціональний форум з викладання іноземних 

мов, основною темою якого було «навчання іноземним мовам у Китаї на порозі 

ХХІ століття». У квітні 2004 р. Четвертий форум було проведено у співпраці з 

Пекінським університетом іноземних мов та Видавництвом викладання та 

дослідження іноземних мов. Головна тема заходу – «New Directions in ELT in 

China». Окрім того, було проведено багато наукових конференцій, пов’язаних з 

проблемами прикладної лінгвістики. Так, Дослідний інститут іноземних мов 

спільно з факультетом іноземних мов Пекінського університету авіації та 

космонавтики у другій декаді червня 2002 р. організували П’ятий форум на тему 

«Учні у центрі науки», під час якого обговорювалися різні педагогічні методи та 

методики. У квітні 2003 р. Пекінським університетом іноземних мов було 

проведено Конференцію з реформ викладання іноземної мови у вищій школі, 

головною ідеєю якої стала необхідність розвитку за чотирма напрямами: 

інноваційні концепції та методи викладання, розроблення та аналіз навчальних 

матеріалів, оцінювання здібностей, навчання та розвиток педагогічних кадрів (石

林平, 2005). 

Аналіз джерелознавчих ресурсів довів, що в останні десятиліття 

спостерігається активізація досліджень з прикладної лінгвістики, в яку було 

інтегровано нові підходи, та особлива увага приділяється експериментальним та 

корпусним даним, проведено ряд інноваційних досліджень, результати яких 

репрезентовано у періодичних і літературних виданнях. Окрім публікацій у 

загальних збірниках з прикладної лінгвістики, значна кількість праць зібрана у 

наукових журналах Китаю та Північної Америки, наприклад, «Журнал 

китайського мовознавства» (Journal of Chinese Linguistics), «Мова та лінгвістика» 
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(Language and Linguistics), «Китайська мова та дискурс» (Chinese Language and 

Discourse), «Журнал асоціації викладачів Китаю» (Journal of Chinese Language 

Teachers Association), «Викладання китайської мови у світі» (《世界汉语教学》) 

та «Збірка статей з мовознавства» (《语言学论丛》).  

З проблем прикладної лінгвістики у Китаї видано чимало монографій, 

фундаментальних праць (Цінь Сяочин (秦晓晴), 2009; Чжоу Даньдань (周丹丹), 

2012; Ян Лусінь ( 杨 鲁 新 ), 2013; Сюй Хунчень ( 许 宏 晨 ), 2013 та ін.). 

Спостерігається тенденція розвитку позитивізму у дослідженнях, поступове 

використання синтезу прикладних методів дослідницького пошуку, поява 

інтересу до наративних методів (Чжань Цзюй (战菊), 2010), вивчення проблем 

етнографії (Лі Цитін (李茨婷 ), Чжен Юнянь (郑咏滟 ), 2015), синтаксису та 

морфології (Packard, 2000; J. Huang, Y.-H. Li, & Y. Li, 2009; J. Huang, 2010; 

N. Zhang, 2010.), фонології та фонетики (Chen, 2000; Duanmu, 2000; Xu, 2001; Y.- 

H. Lin, 2007.), поглибленого вивчення китайської мови (Sun, 2006; Xing, 2006; He 

& Xiao, 2008; Everson & Xiao, 2009; Everson & Shen, 2010.). Ці роботи впливають 

на розвиток не лише прикладної лінгвістики та освіти у Китаї, але також на 

лінгвістичні теорії загалом (Yun Xiao et. all 2011: 8–10).  

Особливе значення для розвитку прикладної лінгвістики мало проведення 

«Спеціальної конференції з тенденцій дослідження прикладної лінгвістики 

2017», яка була проведена 28 серпня 2017 р. у Шанхайському університеті 

іноземних мов. На конференцію приїхали науковці з різних країн: Америки, 

Англії, Австралії, також з різних міст Китаю (загалом більше 40 осіб). Ключовою 

проблемою обговорення була інтернаціоналізація китайської прикладної 

лінгвістики та місцеві інновації.  

Лі Вей ( 李 嵬 ), етнічний китаєць, професор філології, дійсний член 

Академії наук Англії, редактор декількох провідних фахових видань, вважає, що 

дослідникам прикладної лінгвістики Китаю необхідно звернути увагу на дві 

проблеми. По-перше, дослідження з прикладної лінгвістики мають порушувати 

«вагомі питання» (大问题). По-друге, актуальність «питання права голосу» (话
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语 权 问 题 ) досліджень прикладної лінгвістики китайських учених у 

міжнародному просторі. Науковець зазначив: «Якщо розглядати прикладну 

лінгвістику Китаю з точки зору наукової цінності, то кінцева мета – це потреба 

вирішення загальних питань людства. Тільки у цьому разі можна здобути повагу 

світового суспільства, встановити цінність власного наукового дослідження. Так, 

ключові проблеми сфери прикладної лінгвістики представлені у теорії 

міждисциплінарних мовних студій». Він також стверджує, що молодим ученим 

варто звернути увагу на методи дослідження, знати, як виконувати конкретні 

прикладні операції, знати, чому потрібно робити саме таким чином, володіти 

теорією та суттю предмету. Стосовно «питання права голосу» китайських 

дослідників, на жаль, що і досі багато вчених користується іноземними 

теоретичними напрацюваннями, що вказує на недостатність саме китайських 

теоретичних матеріалів. Китай має багату мовну традицію, величезну базу 

теоретичних знань та положень, які і нині впливають на поступ світової науки. 

Використання іноземних теорій насамперед зумовлене недостатністю власних 

ресурсів, що актуалізує проблему «права голосу» у сфері прикладної лінгвістики 

Китаю на світовій арені (李贝, 2017).  

На сучасному етапі мовними питання у Китаї займаються декілька 

державних організацій, завданнями яких є дослідження мовної ситуації у країні, 

уніфікація мовних норм, утвердження ієрогліфічних стандартів, яких треба 

дотримуватися носіям китайської мови. Окрім структур Міністерства освіти КНР, 

ці питання вирішують Державний комітет по роботі у сфері мови та писемності 

(《国家语言文字工作委员会》), а також Інститут прикладного мовознавства 

Міністерства освіти КНР (《中华人民共和国教育部语言文字应用研究所》). Ці 

організації спільно займаються мовною проблематикою та з 2006 р. складають 

двотомник щодо мовної ситуації як у КНР, так і в інших китайськомовних 

регіонах. Окрім того, одним із найважливіших результатів роботи даних 

організацій є затвердження «Закону про державну мову та писемність КНР» 

(《中华人民共和国国家通云语言文字法》) 1 січня 2001 р. 
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Систематизовану інформацію щодо основних періодів розвитку 

лінгвістики у Китаї представлено в Додатку В.  

Отже, можемо констатувати, що прикладна лінгвістика в Китаї пройшла 

тривалий і складний шлях поступового становлення. Її сталий розвиток 

відбувався завдяки особливому ставленню дослідників до китайської мови, яка 

розглядається як національний скарб та надбання нації. Упродовж останніх 

трьох десятиліть в Китаї відбулися помітні реформи не лише у сфері активної 

політичної та економічної діяльності держави, але й у сфері розвитку прикладної 

лінгвістики в країні. На нашу думку, особливо цінним є досвід Китаю у 

дослідженні новітніх принципів викладання та вивчення іноземної мови, 

методик тестування, напрямів реформування системи організації державного 

іспиту з іноземної мови. Набутий Китаєм досвід та виявлення його 

конструктивних ідей в ході нашого дослідницького пошуку дасть змогу внести 

прогресивні зміни у стандарт вищої освіти у галузі «Філологія» зі спеціалізації 

«Прикладна лінгвістика» та модернізувати підготовку фахівців з прикладної 

лінгвістики у закладах вищої освіти України.  

 

1.3. Провідні тенденції у професійній підготовці майбутніх фахівців з 

іноземної мови та прикладної лінгвістики у системі вищої освіти КНР 

Становлення багаторівневої системи професійної підготовки фахівців з 

іноземної мови та прикладної лінгвістики в університетах КНР передбачає 

виявлення основних тенденцій цього розвитку. Під «тенденцією» будемо 

вважати узагальнену особливість здійснення професійної підготовки фахівців з 

іноземної мови та прикладної лінгвістики в закладах вищої освіти КНР. 

Визначення тенденцій вважаємо важливим, оскільки їх аналіз у контексті 

дослідження специфіки професійної підготовки фахівців створює підстави для 

удосконалення змісту, організаційно-педагогічних засад підготовки, дає змогу 

спрогнозувати та спроектувати інноваційні зміни. 
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Аналізуючи особливості професійної підготовки фахівців з іноземної мови 

та прикладної лінгвістики в КНР, можна констатувати, що на сучасному етапі 

реалізується спрямованість системи освіти на модернізацію та реформування.  

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін на Національній 

конференції з питань ідеологічної та політичної роботи в закладах вищої освіти 

наголосив, що рівень якості вищої освіти є важливим показником рівня розвитку 

та потенціалу країни. Потреба Китаю у вищій освіті є більш нагальною, і 

прагнення до наукових знань і розвитку талантів має бути більш зреалізованим, 

ніж будь-коли. Китай має унікальні історію, культуру та національні умови 

розвитку, країна повинна пройти власний шлях розвитку вищої освіти і 

ефективно управляти соціалістичним університетом, що повинен мати китайську 

специфіку. Вища освіта Китаю має основне завдання – «виховувати будівничих 

соціалізму, які б були морально, інтелектуально, всебічно розвинені та 

дотримувалися правильного політичного курсу». Лише університет, який 

виховує висококваліфіковані таланти, може стати університетом світового рівня. 

Щоб китайські університети досягли такого рівня, потрібно усвідомити сутність 

багатоаспектного вдосконалення професійної підготовки (习近平, 2016). 

Освіта – це те, що творить майбутнє. Знання, навички та уміння, які 

потрібні в майбутньому, дуже відрізняються від тих, що потрібні у сучасному 

суспільстві. Науковці передбачають, що у майбутньому 7,1 мільйонів робочих 

місць у Китаї зникнуть, 700 професій (47% робочих місць) можуть бути замінені 

штучним інтелектом / роботами, одночасно виникне значна кількість нових 

професійних напрямів.  

Традиційна освіта в основному базується на передачі знань, їх сприйнятті 

та розумінні. Однак штучний інтелект у багатьох аспектах перевершив 

можливості людини, і в майбутньому робота, що ґрунтується на пам’яті, знаннях 

і простому розумінні, буде повністю замінена штучним інтелектом. Тому мета 

системи освіти повинна змінити вектори удосконалення, має бути змінений 

акцент не на розвитку інтелектуальної пам’яті, а на розвитку творчих здібностей, 

критичного мислення, інноваційних та підприємницьких умінь, взаємодії 
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людини та інформаційно-комунікаційних технологій. Очікується, що майбутня 

освіта та професійна підготовка фахівців у Китаї буде змінюватися відповідно до 

нових потреб. Згідно з цими потребами та з урахуванням перспектив розвитку 

спеціальності вносяться зміни і у зміст підготовки майбутніх лінгвістів. Так, у 

перелік професійних обов’язкових дисциплін у Сіаньському університеті 

іноземних мов внесені такі предмети, як: «Синтаксична специфікація функцій 

системи», «Мовне тестування». Серед професійних вибіркових дисциплін наявні 

такі, як: «Дослідження літературних перекладів», «Методи дослідження та 

написання тез», «Статистика у лінгвістиці» тощо. 

На основі вивчення широкої джерельної бази нами виокремлено тенденції 

розвитку системи освіти КНР в цілому і професійної підготовки майбутніх 

фахівців з іноземної мови та прикладної лінгвістики зокрема. Схарактеризуємо 

кожну з них більш конкретно. 

1. Цифровізація освіти.  

Означена тенденція виявляється у диференційованому використанні 

інновацій, зокрема в упровадженні інформаційних технологій навчання, 

організації дистанційних форм навчання. Зауважимо, що в історії людства 

відбулися чотири технічні революції. Ознаки четвертої – це поява хмарних 

технологій та штучного інтелекту. Суспільство стає більш розумним, 

автоматизованим і цифровим. Четверта індустріальна революція стосується 

багатьох галузей, насамперед сфери освіти, зокрема професійної підготовки 

фахівців з іноземної мови та прикладної лінгвістики. У сфері освіти вплив 

четвертої індустріальної революції стає все більш помітним через поширення 

використання інформаційних технологій, хмарних обчислень, оперування 

великими даними, функціонування глобальної мережі Інтернет, штучного 

інтелекту та ін. Масові відкриті онлайн-курси (Massive open online courses, 

MOOC), (Mooc.org., n. d.), комбіноване навчання, технологія «перевернутий 

клас» (Flipped classroom) вже отримали широке використання в таких закладах 

вищої освіти Китаю, де здійснюється професійна підготовка за напрямом 

«Іноземна мова та прикладна лінгвістика» (Гуандунський університет іноземних 
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мов та зовнішньої торгівлі ( 广东外语外贸大学 ); Пекінський університет 

іноземних мов (北京外国语大学); Шанхайський транспортний університет (上海

交通大学) та ін.). Інтелектуальна тьюторська система (Intellectual tutoring system, 

ITS), Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень (Intelligent decision 

support system, IDSS), Інтелектуальне комп’ютерне навчання (Intelligent 

computer-assisted instruction, CAI) впроваджуються у процес професійної 

підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики в університетах 

КНР надзвичайно активно. Інтернет забезпечив підтримку трьох освітніх трендів: 

навчання у класі, позакласне навчання та управління освітою. Застосування 

інформаційних технологій в освіті може підвищити якість навчання, знизити 

витрати на освіту та сприяти досягненню кращих результатів навчання.  

У межах визначеної тенденції ключовим аспектом є застосування 

змішаного навчання, що поєднує індивідуальне та онлайн навчання. Однак 

змішане навчання – це не просто поєднання двох типів навчання, а й 

використання ресурсів, навчальної матеріально-технічної бази, методів навчання, 

педагогічних технологій, методів оцінки, синхронного й асинхронного навчання, 

навчальних матеріалів тощо. Змішане навчання має переваги над особистісним 

та онлайн-навчанням – воно більш ефективне порівняно з індивідуальним 

навчанням, залучає ресурси Інтернету, потребує чітко розробленого плану, 

методів, оцінювання та збагачення успіхів студентів. Змішане навчання 

популярне в багатьох розвинених країнах і є важливим для розвитку та 

осучаснення освіти.  

Як свідчить проведений аналіз освітньої практики, інтенсивність 

упровадження ресурсів Інтернету в освітній процес закладів освіти Китаю 

досягла високого рівня, бо у країні створені належні матеріальні умови для їх 

використання. У багатьох закладах освіти активно застосовуються змішані 

методи навчання, що має особливе значення для поліпшення якості навчання у 

китайських університетах та активізації інвестування в освіту.  

Крім того, в умовах переходу до суспільства знань відбувається постійне 

оновлення  знань, що швидко застарівають, інтенсивно змінюються вимоги до 
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знань і здібностей людей. Спосіб навчання, безумовно, не здатний задовільнити 

потреби розвитку суспільства, а суспільство знань вимагає від людей постійно 

збагачувати власні знання і розвивати уміння для задоволення потреб професії 

та потреб соціального прогресу. Освітні Інтернет-ресурси і штучний інтелект 

забезпечують реальні умови для людей та стають надійними помічниками для 

навчання упродовж усього життя. Глибока інтеграція інформаційних технологій 

і навчання впродовж життя представляє нову тенденцію двосторонньої взаємодії, 

а також сприяє трансформації і вдосконаленню безперервної освіти. 

2. Індивідуалізація навчання.  

Визначена тенденція передбачає не лише індивідуальний підхід до 

кожного студента, а й створення гідних умов навчання для найталановитішої 

молоді. Індивідуальне навчання передбачає використання особистісно 

орієнтованого підходу під час навчання кожного учня. На думку китайських 

педагогів (Є Лань (叶澜), Ван Баосян (王宝祥), Фань Гунсю (樊恭烋), Ву Ханьцін 

(吴晗清), Чжан Чуньгуан (张春光)), це метод навчання, що запобігає уніфікації, 

стандартизації та масштабності освітнього процесу в індустріальну епоху. 

Навчання студентів відповідно до їх здібностей є одним з ідеалів з давніх часів. 

Дослідники також визначають індивідуальне навчання як метод, який найкраще 

сприяє розвитку талантів. Навчання талановитих учнів в давньому аграрному 

суспільстві було персоналізованим, передбачало навчання лише невеликої 

кількості осіб і не було систематичним. Після переходу до індустріального 

суспільства для того, щоб виховувати більше талановитої молоді, виникла 

системна модель навчання студентів. Недоліки цього методу полягають в тому, 

що кожна людина має різні рівні та типи інтелекту. Водночас з розвитком 

технологій, особливо з використанням Інтернету, значного обсягу інформації, 

штучного інтелекту та Інтернет-ресурсів в освіті забезпечуються технічні та 

економічні можливості для індивідуалізованого навчання студентів, що 

передбачає розвиток мотивації кожного студента, розвиток його індивідуальних 

особливостей,  підтримка хобі та ін.  
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Крім того, індивідуалізація навчання передбачає можливість участі 

підприємств (майбутніх роботодавців) у модернізації освітнього процесу, 

зокрема шляхом надання виробничих лабораторій для поточного навчання. У 

Китаї розроблено програми раннього виявлення і підтримки талановитих учнів, 

студентів, молодих учених, винахідників та ін., сприяння їхньому розвитку та 

кар’єрному зростанню. Фактично у Китаї талановитому випускнику 

університету чи кандидату наук, який був направлений на навчання за кордон, 

після повернення гарантується високий рівень заробітної плати, а також гідні 

умови побуту та праці на рівні зарубіжних колег у найкращих освітніх чи бізнес-

центрах розвинених країн (Гала, 2012). 

В освітньому процесі, що був сформований індустріальним суспільством, 

домінуючим є вчитель і весь освітній процес був зосереджений навколо дій 

вчителя. Учні ж залишались пасивною частиною такого процесу. Викладання 

матеріалу здійснювалося відповідно до єдиної методики навчання, а в учнів 

простежувалася відсутність ініціативи у навчанні. З розвитком соціального 

середовища і інформаційних технологій модель навчання студентів змінюється і 

стає все більше орієнтованою на студента. Для розвитку майбутнього 

суспільства потрібні люди з сформованими навичками вчитися упродовж усього 

життя, що вимагає від студентів розвитку ініціативності, зацікавленості у 

навчанні. Відповідно виникає потреба змін традиційного процесу навчання, яке 

б було зорієнтовано на студенті. З цією метою були оновлені та доповнені освітні 

Інтернет-ресурси, які забезпечили необхідні умови для активного навчання 

студентів. Розвиток технології штучного інтелекту спрямовується на підтримку 

навчання студентів не лише у межах навчального плану, що надає студентам 

більше можливостей для активного навчання. Крім того, змішане навчання, яке 

зорієнтоване на студента, змінило парадигму навчання та потребує від учнів і 

студентів більшої активності. Зокрема за напрямом підготовки «Іноземна мова 

та прикладна лінгвістика» популярними є Інтернет-ресурси таких організацій, як: 

Спілка освіти КНР (中国教育学会 , n. d.), Студентська інформаційна мережа 
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вищої освіти Китаю (中国高等教育学生信息网（学信网）, n.d.)，Академія наук 

Китаю (中国科学院 ,n. d.) та ін.  

Національна стратегія розвитку освіти Китаю передбачає вживання заходів 

зі створення сприятливих умов для повернення кваліфікованих фахівців у Китай. 

Особлива увага звертається на посилення співпраці закладів вищої освіти з 

реальним виробництвом (корпораціями, підприємствами, фірмами) та 

науковими центрами.  

Індивідуалізація навчання впливає і на систему управління закладами 

освіти. Як свідчать історичні джерела, система управління навчальними 

закладами в аграрному суспільстві Китаю в основному не була чітко 

структурована та відрізнялася від стандартизованої, систематичної та 

уніфікованої структури закладів освіти індустріального суспільства. У зв’язку зі 

змінами соціальних потреб, широким застосуванням інформаційних технологій 

модель закладу вищої освіти, згідно з якою відбувається професійна підготовка 

магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики, набула специфіки 

індивідуалізованого навчання, що характерно для сучасного періоду. Відповідно 

університет нового типу має особливі характеристики. Основна з них полягає в 

тому, що відбувається трансформація університету на засадах індивідуального 

підходу: у ньому навчаються тисячі студентів, але забезпечуються умови для 

індивідуального розвитку кожного з них.  

Важливо, що Китай залишається відкритим для впровадження 

прогресивного зарубіжного досвіду. Міністерство освіти Китаю співпрацює з 

багатьма міжнародними організаціями, зокрема ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ООН та ін. 

Це дозволяє поширювати досвід провідних країн світу, застосовувати їх освітні 

концепції. Завдяки співробітництву зі Світовим Банком Китаю надаються 

позички для впровадження новітніх освітніх технологій у вищих навчальних 

закладах (Гала, 2012). 

Освітні потреби людей у майбутньому будуть розвиватися у напрямі 

зростання мотивації щодо здобуття кращої освіти. Тому краща освіта – це освіта, 

що організована відповідно до особливостей кожного учня. Люди більше схильні 
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обирати «персоналізовані» заклади вищої освіти, які відповідають їхнім 

індивідуальним потребам. Відповідно в університетах мають утверджуватися 

принципи індивідуального, особистісно орієнтованого підходу. Лише такі 

університети можуть задовольнити індивідуальні потреби людей та стати 

важливою сходинкою у професійному становленні особистості упродовж життя.  

Характерною особливістю організації індустріального соціального 

університету є пірамідальна вертикальна система управління, яка більш 

персоналізована в освітньому процесі студентів. Організаційна модель 

університету змінюється відповідно до двох типів – запровадження гнучкої 

академічної чи організаційної структури. Заклад вищої освіти запроваджує більш 

індивідуальне навчання та організовує навчання відповідно до індивідуальних 

навчальних потреб студентів.  

3. Трансформація ролі та призначення викладача. 

Для Китаю характерним є особливе ставлення до педагога та його ролі в 

суспільстві. Учителі, викладачі, педагоги завжди мали величезну повагу в 

суспільстві Китаю. Упродовж тисячоліть вони відігравали роль лідерів та 

«трансляторів» знань. Однак суспільний розвиток поступово змінив функцію 

педагогів. У процесі підготовки фахівців за напрямом «Іноземна мова та 

прикладна лінгвістика» функції педагога відображаються головним чином у 

двох аспектах. Перший – більш детальний розподіл функцій викладача. 

Традиційно, хоча й існують відмінності в кваліфікаціях та вчених званнях, всі 

викладачі практично виконують однакові професійні функції. Однак 

педагогічний персонал поділяється на дві категорії: викладачі, що викладають 

курс, та керівники, які готують студентів до іспиту або захисту дипломної роботи. 

Педагоги, які більш досвідчені у проведенні лекційних занять та організації 

пізнавальної діяльності студентами, виконують функції викладачів. Крім того, 

відеолекції таких викладачів широко поширені за допомогою технічних засобів, 

які не лише використовуються студентами, а і слугують взірцями проведення 

лекційних занять для інших викладачів. 
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Багато викладачів виконують функції наставників, консультантів, щоб 

задовольнити індивідуальні освітні потреби студентів. Крім того, ці викладачі 

складають план навчання студентів, а не лише сприяють безпосередньому 

передаванню знань. Завдяки широкому застосуванню інформаційних технологій, 

особливо штучного інтелекту, змішане навчання стає все більш популярним, бо 

орієнтоване на студента. Роль більшості викладачів більше не зосереджується на 

передаванні знань, а передбачає укладання персоналізованих навчальних 

програм для студентів. Викладач відіграє роль менеджера та лідера у навчанні 

студентів, має укладати різні навчальні програми з урахуванням індивідуальних 

потреб студентів.  

4. Інтернаціоналізація освіти.  

Інтернаціоналізація зумовлює налагодження професійної, освітньої 

комунікації між різними країнами. Уряди країн визнають загальну тенденцію 

інтернаціоналізації освіти та її важливе значення для політичного і культурного 

життя країни. Активні заходи щодо сприяння міжнародному обміну та співпраці 

у сфері освіти, зміцнення співробітництва стали провідними напрямами у 

розвитку освіти і науки. У Китаї інтенсивно розвивається обмін педагогічними 

кадрами між країнами. Освітня концепція, зміст навчальних програм, організація 

навчання набувають міжнародного колориту. У 2016 р. загальна кількість 

закордонних студентів, які навчаються в Китаї, становила 544 500, а кількість 

китайських студентів, які навчаються за кордоном у 1978 – 2016 рр., становила 

45 866 млн. Китай став країною, найбільша кількість студентів якої навчається 

за кордоном. У 2016 р. кількість іноземних студентів перевищила 440 000, а 

Китай посів перше місце серед країн в Азії за кількістю іноземних студентів. У 

2018 р. за кордоном навчалося 662 100 китайських студентів, що на 8,83% більше, 

ніж на рік раніше.  

7 травня 2019 р. було опубліковано офіційний державний документ «Білу 

книгу Китаю щодо навчання закордоном 2019 року». Цей щорічний звіт містить 

результати опитування 6 288 респондентів, включаючи студентів, які планують 

навчатися у зарубіжних країнах, або тих, хто має бажання повернутися в Китай 
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після завершення навчання у зарубіжних університетах. Згідно з отриманими 

даними можемо зробити висновок, що китайські студенти вмотивовані 

навчатися за кордоном, про що свідчить зокрема й кількість країн, де 

здобувається освіта (малюнок 1.3.1).  

Малюнок 1.3.1 

 

Динаміка розподілу зарубіжних країн за їх популярністю для навчання 

китайських студентів 

Джерело: 2019年中国留学白皮书-留学大数据, 2019; 中华人民共和国国家

统计局, n. d. 

 

Хоча Сполучені Штати Америки займають лідируючу позицію у цьому 

переліку, але статистика свідчить, що частина респондентів, які обирали США 

як першу країну для навчання, знизилася з 49% у 2017 р. та 44% у 2018 р. до 43% 

у 2019 р. Упевнені, що у 2020 р. цей показник буде в рази нижче через політичні 

суперечності між двома країнами. Водночас Великобританія посідає друге місце 

серед країн, найбільш привабливих для китайських абітурієнтів, при цьому 

відсоток заявок підвищився з 35% в 2018 р. до 41% у 2019 р. Австралія та Канада, 
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як і раніше, посідають третє та четверте місце за популярністю серед країн, куди 

для навчання від’їжджають китайські студенти. Трохи менші показники 

демонструють китайці щодо Німеччини та Японії.  

Згідно з опитуванням, представленим у «Білій книзі Китаю щодо навчання 

закордоном 2019 року», за останні три роки постійно зростає кількість студентів, 

які їдуть на навчання до зарубіжних країн заради самовдосконалення. Більшість  

сподівається, що навчання в іншій країні допоможе їм розширити свій світогляд, 

збагатить життєвий досвід та допоможе здобути сучасні знання (2019年中国留

学白皮书-留学大数据, 2019; 中华人民共和国国家统计局, n. d.). 

Масштаби співпраці КНР із закордонними ЗВО також розширилися, 

зокрема наявні більше 2500 китайсько-закордонних навчальних закладів і 

проектів, які були схвалені країною, в тому числі понад 1 200 програм для 

студентів. На етапі вищої освіти за допомогою такої співпраці навчається 

близько 450 тис. студентів та є більше 1,5 мільйонів випускників. Згідно з 

тенденцією інтернаціоналізації освіти та встановленою політикою відкритості 

Китаю можна прогнозувати, що освітні обміни і співпраця у Китаї будуть 

розвиватися й надалі. 

За напрямом підготовки «Іноземна мова та прикладна лінгвістика» освітні 

обміни відбуваються залежно від мови, яка вивчається як іноземна, зокрема з 

Америкою, Японією, Росією, Україною, Білоруссю та іншими країнами.  

5. Комерціалізація освіти. 

З часу реформ і утвердження політики відкритості китайська національна 

освіта поступово зростала і стала важливою частиною соціалістичної освіти. У 

2016 р. функціонувало 171 тис. приватних закладів освіти усіх типів на всіх 

рівнях, де навчалося 16,42 млн. осіб, а студентів різного типу навчання – 

48,245 млн. осіб. З розвитком суспільства можна передбачити, що приватна 

освіта буде розвиватися більш активно. Існує три головні причини такого 

розвитку. По-перше, розвиток приватної освіти є світовою тенденцією. Приватна 

освіта в більшості країн світу демонструє тенденцію до постійного зростання, і 

її частка в освітньому середовищі, як правило, зростає. Все більше шкіл 
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організовується, управляється та фінансується соціальними силами. По-друге, 

китайський уряд почав заохочувати розвиток приватної освіти. У «Законі з 

сприяння розвитку приватної освіти» (中华人民共和国民办教育促进法, 2018) 

чітко простежується політика держави щодо активного заохочення та підтримки 

приватних закладів освіти. У документі «Декілька порад Державної ради щодо 

заохочення суспільства до створення освіти для сприяння розвитку приватної 

освіти» (国务院关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见, 

2017) також вживаються різні заходи для заохочення розвитку приватної освіти, 

наприклад, такі, як: послаблення умов прийому до навчальних закладів, 

розширення каналів збору коштів, збільшення фінансового внеску, реалізація 

політики субсидій та впровадження податкових стимулів. Ці заходи забезпечили 

сприятливе політичне середовище для сталого розвитку приватної освіти. По-

третє, розвиток приватної освіти в китайському суспільстві відбувається у 

контексті подолання суперечності між зростаючими потребами людей до 

кращого життя та незбалансованим розвитком суспільства, що спричиняє 

диспропорцій у навчанні. Вирішення суперечностей у сфері освіти вимагає не 

лише швидкого та якісного розвитку державного освітнього сектору, але й 

розвитку приватної освіти. Базуючись на обмеженнях державних фінансових 

інвестицій, основним напрямом державної освіти є забезпечення більшої та 

кращої базової освіти державними інституціями, тоді як приватна освіта може 

забезпечити більш диференційовані і якісні освітні послуги для задоволення 

індивідуальних освітніх потреб людей.  

У 2019 р. у Китаї нараховувалось 2 631 державний заклад вищої освіти та 

735 приватних. На малюнку 1.3.2 представлено їх розподіл по всій країні. 
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Мал.1.3. 2. 

 

Розподіл приватних та державних закладів освіти в КНР у 2019 р.  

Джерело: 2019年中国留学白皮书-留学大数据, 2019; 中华人民共和国国家

统计局, n. d. 

 

6. Входження китайських університетів до світових рейтингів.  

У 2011 р. був опублікований звіт про індекс публікацій китайських учених 

у світовому рейтингу (“Nature Publishing Index” 2011 – China), в якому 

відзначається, що Китай швидко перетворюється на світового науково-

технічного лідера. У звіті йдеться, що в 2011 р. китайські вчені та дослідники 

опублікували у серії журналів “Nature” 225 статей, що склало 6,6% від загальної 

кількості наукових робіт, опублікованих у цих журналах.  

Медіакомпанія “Thomson Reuters”, що висвітлює події у різних сферах, 

зокрема і в освіті, відзначає, що серед наукових статей з усього світу з 

найбільшою кількістю посилань більше 10% було опубліковано китайськими 

вченими. Завдяки такій політиці у 2014 р. КНР вийшла на 4 місце у світі за 

кількістю цитувань (134 дослідників) після США (1 702 дослідників), 

Великобританії (304 дослідника) та Німеччини (163 дослідника). У 2015 р. 

Британський журнал “Times Higher Education” (“THE”) опублікував топ-100 

найкращих вищих навчальних закладів світу “THE World Reputation Rankings 
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2015”. До цього списку увійшли 5 китайських вищих навчальних закладів, два з 

яких значно піднялися у рейтингу порівняно з 2014 р.  

Помітною є тенденція збільшення публікаційної активності китайських 

закладів вищої освіти за іншими світовими рейтингами, наприклад,  “The World 

University Rankings”, що щорічно складається “The Times”. У топ-200 світових 

університетів світу китайські університети зайняли місця від 43 (Гонконгський 

Університет, Гонконг) до 193 (Університет Фудань, Шанхай). За даними “The 

National Science Foundation” Китай опублікував більше 426 000 статей у 2016 р., 

водночас Америка – лише 409 000, у 2018 р. цей розрив ще збільшився (MIT 

Technology Review, 2018).  

Якщо порівняти витрати на науково-дослідницькі та дослідно-

конструкторські роботи (НДДКР) розвинених країн світу, то можна спостерігати, 

що США витратили 496 млрд. доларів (26% від загальної суми), Китай – 21% 

(408 млрд. доларів). З 2000 р. Китай щорічно (приблизно 18% за рік) збільшує 

свої витрати на НДДКР. Відповідно до плану 13 п’ятирічки (2016–2020 рр.) на 

розвиток національної науки та технологій Китай збільшує свої щорічні витрати 

до 500 тис. юаней на душу населення до 2020 р. Важливо, що збільшується не 

лише фінансування, а й кількість зайнятого населення в цій галузі. Так, 5,35 млн. 

людей працювали у сфері НДДКР на кінець 2015 р., що стало найбільшим 

світовим колективом НДДКР (English.cas.cn, 2018; Nsf.gov, 2018) 

Отже, в результаті проведеного нами дослідження було виявлено тенденції 

розвитку системи освіти КНР в цілому і професійної підготовки майбутніх 

фахівців з іноземної мови та прикладної лінгвістики зокрема. Основними  

тенденціями визначено такі: цифровізація освіти, осучаснення напрямів 

підготовки майбутніх фахівців; індивідуалізація навчання; трансформація ролі 

та призначення викладача; підтримка навчання впродовж життя; 

інтернаціоналізація освіти; комерціалізація освіти, входження китайський 

університетів до світових рейтингів закладів вищої освіти. Загальні тенденції 

розвитку освіти Китаю безпосередньо впливають на удосконалення професійної 

підготовки магістрів з іноземної мови та прикладної лінгвістики. Можна 
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констатувати, що на сучасному етапі реалізується спрямованість китайської 

системи освіти на модернізацію та реформування.  

 

Висновки до першого розділу 

Узагальнення результатів наукових пошуків українських та китайських 

учених дало змогу зробити висновок, що необхідність дослідження проблеми 

професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики 

зумовлена потребами інноваційного розвитку лінгвістичної науки та 

необхідністю реформування і модернізації освітньої практики. З’ясовано, що 

існують розбіжності щодо визначення предметної специфіки прикладної 

лінгвістики в наукових поглядах українських і китайських науковців. Це 

зумовлює відмінності в обґрунтуванні концептуальних, структурно-змістових та 

організаційно-педагогічних засад професійної підготовки магістрів іноземної 

мови та прикладної лінгвістики в Китаї й Україні. Водночас дослідники суголосні 

в тому, що професійна підготовка таких фахівців повинна враховувати сучасні 

виклики лінгвістичної глобалізації, світові тенденції розвитку лінгвістики, 

міжнародні освітні та професійні стандарти, а також необхідні зміни повинні 

відбуватися на засадах збереження національних історичних, культурних і 

освітніх надбань. 

На основі аналізу документальних і наукових джерел простежено ґенезу 

прикладної лінгвістики у Китаї, її становлення як науки і навчальної дисципліни. 

Підсумовано, що історія прикладної лінгвістики пройшла тривалий та складний 

шлях свого розвитку і становлення. Дослідження практичного застосування 

лінгвістичних теорій і концепцій зумовили її активний розвиток упродовж 

останніх трьох десятиліть. За результатами ретроспективного аналізу 

виокремлено 6 основних періодів розвитку лінгвістики у Китаї:  

Перший період (період традиційних досліджень) – зародження прикладної 

лінгвістики як явища (поява перших джерел, у яких досліджувалися питання 

мови; вчені активно поширюють свої знання, теорії, концепції у сфері 

мовознавства; дослідження або складання словників здійснюється не з метою 
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наукового пізнання, а через потребу суспільства у відповідній інформації). 

Другий період (1870 – 1963 рр.) – зародження прикладної лінгвістики як 

незалежної наукової галузі (випуск граматики китайської мови «Пояснення 

правил писемної мови пана Ма»; поява машинного перекладу). 

Третій період (1964 – 1977 рр.) – період застою (час заслуговує на увагу 

поява статей з прикладної лінгвістики молодих науковців у журналі «Китайська 

філологія»).  

Четвертий період (1978 – 1991 рр.) – період плідного розвитку прикладної 

лінгвістики у Китаї (відкриття напряму підготовки магістрантів за 

спеціальністю «Мовознавство та прикладна лінгвістика» у Гуандунському 

університеті іноземних мов та зовнішньої торгівлі (на той час – Інститут 

іноземних мов Гуанчжоу); заснування журналу «Сучасна іноземна мова»; вперше 

було проведено «Конференцію з прикладної лінгвістики та викладання 

англійської мови»; створення «Національного науково-дослідницького центру з 

іноземних мов та прикладної лінгвістики у КНР»; укладання «Великого 

китайського словника слів» у десяти томах).  

П’ятий період (1992 – 1999 рр.) – період активних реформ (збільшується 

та покращується якість наукових розвідок; увага китайських учених 

зосереджується на комп’ютерній лінгвістиці; випуск журналу «Прикладна 

лінгвістика»; наукові дослідження лінгвістів Китаю та зарубіжних країн 

здійснювались на однаковому якісному рівні). 

Шостий період (2001 р. – нині) – період інновацій (використання та 

популяризація впроваджених методів дослідження; прийняття першого в історії 

держави «Закону про державну мову та писемність КНР»; проведення багатьох 

наукових конференцій, пов’язаних з проблемами прикладної лінгвістики; 

інтегрування нових підходів; особлива увага приділяється експериментальним і 

корпусним даним; здійснено значну кількість нових досліджень, результати яких 

презентовано у багатьох у періодичних й літературних виданнях). 

Аналіз документальних та наукових джерел засвідчив, що на сучасному 

етапі осучаснення напрямів підготовки майбутніх фахівців основними 
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тенденціями розвитку вищої освіти в Китаї загалом і удосконалення професійної 

підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики зокрема у Китаї є: 

цифровізація освіти; індивідуалізація навчання; трансформація ролі та 

призначення викладача; підтримка навчання впродовж життя; 

інтернаціоналізація освіти; комерціалізація освіти. Можна констатувати, що на 

сучасному етапі реалізується спрямованість системи освіти на модернізаційні 

зміни та реформаційні зрушення.  

Результати дослідження, представлені у розділі, викладено в публікаціях 

автора: Гунько, Л. (2016a), Гунько, Л. (2016b), Hunko, L. (2017n), Гунько, Л. 

(2017k), Гунько, Л. (2017h), Гунько, Л. (2017g), Гунько, Л. (2017c), Hunko, L. 

(2018j); Гунько, Л. & Пазюра, Н. (2018g), Гунько, Л. (2018c), Гунько, Л. (2018a), 

Hunko, L. (2019d). 
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РОЗДІЛ ІІ. 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ПРИКЛАДНОЇ 

ЛІНГВІСТИКИ В УНІВЕРСИТЕТАХ КНР 

 

У розділі висвітлено особливості законодавчого забезпечення у модернізації 

підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики в Китаї; 

представлено загальну характеристику організації професійної підготовки 

студентів магістратури за спеціальністю «Іноземна мова та прикладна 

лінгвістика» в університетах КНР; схарактеризовано особливості змісту освітніх 

програм, структури навчальних планів професійної підготовки магістрів 

іноземної мови та прикладної лінгвістики; проаналізовано форми та методи 

навчання майбутніх магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики в 

університетах Китаю.  

 

2.1. Законодавче забезпечення модернізації підготовки магістрів 

іноземної мови та прикладної лінгвістики в Китаї  

Ефективне функціонування системи освіти будь-якої країни значною 

мірою залежить від нормативно-правового забезпечення. В результаті 

дослідницького пошуку нами з’ясовано, що в Китайській Народній Республіці 

законодавчому забезпеченню освіти приділяється достатня увага. У реалізації 

реформ Китай демонструє гнучкий, творчий підхід, постійно коректує заходи з 

метою досягнення більшої ефективності запланованих змін. Цей процес 

відбувається безперервно, важливо, що ця політика проводиться відповідно до 

економічної реальності та з урахуванням перспектив подальшого розвитку 

країни. 

Процеси реформування освіти в Китаї задекларовані у відповідних 

нормативно-правових документах державного значення. Тому важливим 

аспектом вивчення стану професійної підготовки магістрантів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики в Китаї є аналіз нормативно-правової бази КНР. У межах 
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нашого дослідження виявлено, що нормативно-правову базу, яка регламентує 

професійну підготовку магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики в 

Китаї, становлять: документи Міністерства освіти КНР (《中华人民共和国教育

部》(n. d.)), Відділу вищої освіти Міністерства освіти КНР (《中华人民共和国

教育部高校学生司》 (n. d.)), Національного науково-дослідницького центру з 

іноземних мов та прикладної лінгвістики у КНР (《教育部人文社会科学重点研

究基地广东外语外贸大学外国语言学及应用语言学研究中心》  (n. d.)), 

Інституту прикладного мовознавства Міністерства освіти КНР (《中华人民共和

国教育部语言文字应用研究所》 (n. d.)), Органу з національних освітніх іспитів 

у Китаї (《中国教育考试网》  (n. d.)), Інформації щодо вчених ступенів та 

навчання у магістратурі Китаї (《中国学位和研究生教育信息网》  (n. d.)), 

Національного бюро статистики КНР (《中华人民共和国国家统计局》 (n. d.)) 

тощо.  

Для розвитку вищої освіти в КНР, зокрема філологічної, особливе значення 

мали Закони: «Закон про вищу освіту КНР» (《中华人民共和国高等教育

法》， 1998), «Закон про державну мову та писемність КНР» (《中华人民共和

国国家通用语言文字法》，2000), звіти Державного комітету по роботі у сфері 

мови та писемності (《国家语言文字工作委员会》，(n. d.)), «Державний план 

реформи та розвитку освіти КНР на середній та довгий строк (2010–2020 рр.)» 

(《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，2010), Програма 

тринадцятого п’ятирічного плану національного економічного та соціального 

розвитку КНР (《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲

要》，2016) та ін. 

З метою сприяння діяльності висококваліфікованих науковців Китаю, 

удосконалення академічних стандартів у різних наукових сферах, розвитку 

освіти та науки відповідно до потреб модернізації Постійним комітетом 

Всекитайської ради народних представників (全国人民代表大会常务委员会) 2-

го лютого 1980 р. прийнято, а 28 серпня 2004 р. доповнено «Положення КНР 
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щодо наукових ступенів». Згідно з цим положенням запроваджено триступеневу 

модель підготовки фахівця іноземної мови та прикладної лінгвістики: бакалавр, 

магістр, доктор (中华人民共和国学位条例, 2004). Відповідно до 17 параграфу 

«Закону про вищу освіту КНР» навчання у магістратурі триває 3 роки і не може 

перевищувати 5 років. За відповідних вимог на цьому рівні можливе отримання 

диплому після 2 років навчання. Підготовка студента за цією спеціальністю може 

відбуватися на денній та заочній формі навчання (《中华人民共和国高等教育

法》, 1998).  

У Китаї з червня 1997 р. Комітетом наукових ступенів Державної ради та 

Національною комісією з освіти було офіційно затверджено «Перелік 

спеціальностей з навчальних напрямів для магістрів та докторантів» (《授予博

士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》), який складається з 12 галузей 

науки, що водночас поділяються на галузі знань та спеціальності. Таким чином, 

у галузь науки 05 «Гуманітарні науки» входить галузь знань 0502 «Іноземна мова 

та література», до якої належить напрям підготовки 050211 «Іноземна мова та 

прикладна лінгвістика».  

Міністерство освіти відповідальне за набір магістрантів по всій країні. 

Відповідно до економічних потреб та розвитку суспільства визначається річний 

план їх набору. Університети відповідно до отриманого з Міністерства освіти 

плану набору магістрантів, потреб суспільства та умовами конкретного 

навчального закладу визначають кількість учнів для набору на кожну 

спеціальність.  

Відповідно до параграфу 14 «Постанови щодо регулювання робот з набору 

магістрів на території КНР у 2019 році» держава згідно з планом набору 

магістрантів виділяє гранти на навчання для всіх студентів-магістрантів денної 

форм, одночасно всі студенти мають платити за навчання. Держава та 

університети шляхом надання грантів, стипендій, кредитів на освіту, 

забезпечення особливих умов студентам з сімей зі скрутним фінансовим 

становищем створює диверсифіковану систему матеріальної підтримки, 
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заохочує студентів-магістрантів до плідного навчання (《2019年全国硕士研究

生招生工作管理规定》, 2018).  

Для розвитку вищої освіти, зокрема удосконалення професійної 

підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики, особливе 

значення мав ухвалений у 1998 р. «Закон про вищу освіту КНР», зміни до якого 

внесено у 2015 р. За цим законом уряд Китаю гарантував закладам вищої освіти 

фінансову підтримку, встановлював вимоги до якості освіти і кваліфікацій, 

створював чи ліквідував факультети тощо. Нам важливо схарактеризувати 

положення цього закону, які стосуються підготовки магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики. Так, у параграфах 33, 34 та 36 зазначено, що відповідно 

до Закону вищі навчальні заклади самостійно визначають і регулюють 

дисципліни та спеціальності; згідно з потребами процесу навчання, самостійно 

розробляють навчальні плани, добирають підручники, організовують 

проведення навчальної діяльності; керуючись належними державними актами, 

самостійно здійснюють наукові, технологічні, культурні обміни та 

співпрацюють із закордонними вищими навчальними закладами (《中华人民共

和国高等教育法》，1998).  

У параграфі 54 «Закону про вищу освіту КНР» (中华人民共和国高等教育

法, 1998) прописано, що сплата за навчання проводиться студентами згідно з 

державними розпорядженнями. Студенти із сімей з матеріальними труднощами 

можуть подати заяву щодо зменшення або відміни плати за навчання. Згідно з 

параграфом 55 уряд КНР встановлює стипендії, а також заохочує навчальні 

заклади, підприємства, громадські організації, соціальні спілки та фізичних осіб 

належно до державних регулювань надавати різноманітні гранти та стипендії. 

Урядом передбачено матеріальне заохочення для студентів, які поєднують в собі 

високі моральні якості та ерудицію, студентів, що навчаються за 

регламентованою спеціальністю, а також студентів, що будуть працювати у 

визначених державою регіонах. Також уряд створив можливості надання позик 

на навчання та організував Фонд допомоги студентам, які поєднують навчання 
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та роботу. Студенти, які отримують позику на навчання або стипендію, мають 

виконувати певні регламентовані зобов’язання (《中华人民共和国高等教育法》，

1998).  

Згідно з «Законом про вищу освіту КНР» 13 червня 1999 р. було 

оприлюднене «Рішення Держради ЦК КПК щодо поглиблення освітньої 

реформи всебічного поширення якісної освіти» (《中共中央国务院关于深化教

育改革全面推进素质教育的决定》, 1999), в якому йшлося про «реалізацію та 

поширення автономного керування у закладах вищої освіти …, ще більшу 

автономію у ряді питань, як-то: набір студентів, запровадження спеціальностей 

та ін.».  

Основні зміни були спрямовані на реформування правил Єдиного 

держаного іспиту країни (普通高等学校招生全国统一考试). Якщо до цього часу 

зарахування до закладу вищої освіти проводилося на підставі результатів 

єдиного для всієї країни державного іспиту ( 全 国 统 考 ), розробленого 

Міністерством освіти, то з 2000 р. провінції отримали право самі розробляти 

матеріал іспиту або обирати матеріал іспиту, запропонований Міністерством. 

Але квота на зарахування абітурієнтів у різних закладах вищої освіти у різних 

провінціях встановлюється Міністерством освіти. Якщо раніше заклад вищої 

освіти обирав студентів з усієї країни, орієнтуючись лише на бал іспиту, то після 

реформи заклади вищої освіти кожної провінції мають встановлену 

Міністерством освіти кількість місць. На цю кількість впливає чисельність 

населення провінції, освітній рівень студентів, економічний розвиток місцевості, 

національна складова провінції та інші чинники (《中共中央国务院关于深化教

育改革全面推进素质教育的决定》, 1999). Такий розподіл свідчить про відхід 

від уніфікованого підходу на користь регіонального з урахуванням соціально-

економічних чинників впливу на розвиток певного регіону країни.   

Водночас починаючи з 2003 р., Міністерство освіти Китаю започаткувало 

практику самостійного набору (自主招生) студентів університетами. Основною 

причиною став перехід Китаю до ринкової економіки та запровадження 
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децентралізації, коли деякі функції вищих державних органів делегувалися 

нижчим. Це рішення було основним важелем поступового поширення автономії 

закладів вищої освіти. Найбільш престижні заклади вищої освіти країни 

(університет Цінхуа, Пекінський, Чжэцзянський та Цзиліньський університети) 

можуть самостійно здійснювати набір студентів. Відповідно до вимог 

Міністерства освіти річна кількість абітурієнтів самостійного набору не може 

перебільшувати 5% від загальної річної квоти прийому абітурієнтів, відповідає 

плану прийому абітурієнтів з провінцій та міст, щоб одночасно захистити права 

найкращих кандидатів та не порушувати інтереси інших учнів. Кандидати, які 

були відібрані університетом, отримують «політичну протекцію», що передбачає 

зарахування до закладу вищої освіти навіть у разі недобору балів (зазвичай в 

межах 20 балів) з Єдиного державного іспиту (普通高等学校招生全国统一考试), 

необхідних для вступу у конкретний університет. Подання заяв здійснюється у 

березні, іспит проводиться безпосередньо у квітні, наприкінці травня 

публікуються результати. Такий порядок розроблений для того, щоб учні, які не 

були відібрані університетом, мали змогу своєчасно скласти Єдиний держаний 

іспит (普通高等学校招生全国统一考试) у червні (《2019年全国硕士研究生招生

工作管理规定》, 2018; 中华人民共和国高等教育法》， 1995).  

На більшій частині КНР для зарахування до бакалавріату за спеціальністю 

«Іноземна мова та прикладна лінгвістика» відповідно до «Оповіщення 

Міністерства освіти щодо підготування до набору абітурієнтів до закладів вищої 

освіти у 2018 році» (《教育部关于做好2018年普通高校招生工作的通知》, 2018) 

потрібно скласти Єдиний державний іспит за схемою 3*Х, за якою: 3 – це іспит 

з китайської мови та літератури, математики та іноземної мови, а Х – це 

комплексний іспит на вибір з гуманітарних (політологія, історія, географія) або 

точних та природничих наук (фізика, хімія, біологія). Загальна можлива для 

отримання кількість балів – 750 (китайська мова та література – 150, математика 

– 150 та іноземна мова – 150, комплексний іспит з гуманітарних або точних та 

природничих наук – 300 балів). 
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Основним документом, який визначає загальні правила прийому до 

магістратури загалом та на спеціальність «Іноземна мова та прикладна 

лінгвістика» зокрема є «Постанова щодо регулювання роботи з набору магістрів 

на території КНР у 2019 році» («2019年全国硕士研究生招生工作管理规定»), яку 

було прийнято Міністерством освіти КНР згідно з Законами «Про освіту КНР» і 

«Про вищу освіту КНР», та іншими законодавчими та нормативними актами. 

Вважаємо за потрібне схарактеризувати основні положення цієї Постанови.  

Відповідно до 5 параграфу цієї Постанови запроваджується послідовна 

модель підготовки магістра іноземної мови та прикладної лінгвістики, тобто для 

зарахування до магістратури вступнику потрібно мати диплом про закінчення 

повного курсу бакалаврату.  

Згідно з параграфом 6 «Постанови щодо врегулювання роботи з набору 

магістрів на території КНР у 2019 році» загальнонаціональний іспит для вступу 

до магістратури проходить у два етапи. Перший етап іспиту є уніфікованим та 

проводиться державними органами освіти, тобто Міністерство освіти повністю 

відповідає за організацію та проведення іспиту. Відповідальним за проведення 

другого етапу є університет (《2019年全国硕士研究生招生工作管理规定》, 

2018).  

Як зазначено у параграфі 32 Єдиний державний іспит для зарахування до 

магістратури (全国研究生入学考试) складається з 4 предметів: політичної теорії, 

англійської мови, математики (з розподілом на перший, другій, третій напрями 

дослідження, відповідно до кожного складається окремий іспит) та предмет за 

майбутнім фахом. Магістранти гуманітарних спеціальностей, до яких належить 

«Іноземна мова та прикладна лінгвістика», не складають іспит з математики, але 

повинні скласти ще один іспит за фахом. Вищий бал за іспити –100, 100, 150 та 

150 балів відповідно. Слід відзначити, що іспити з політичної теорії, англійської 

мови та математики розробляються Міністерством і є уніфікованими для вступу 

до магістратури, а іспити за фахом розробляються та проводяться університетом.  

Як вказано у параграфах 48 та 49 цього документу, другий етап іспиту є 

важливою частиною процедури вступу до магістратури, що допомагає виявити 



 112 

інноваційний потенціал майбутнього фахівця, рівень його професіоналізму та 

всебічний розвиток студента. Цей етап є необхідною частиною прийому до 

магістратури, а студенти, що не склали цей іспит, до магістратури не 

приймаються. Час, місце, зміст, процедура проведення та оцінювання, 

організація та керування встановлюються університетом згідно з відповідними 

розпорядженнями Міністерства освіти (《2019年全国硕士研究生招生工作管理

规定》, 2018).  

Вивчення законодавчо-нормативної бази освіти Китаю уможливило 

висновок, що реформування освітньої системи країни спрямоване на підвищення 

якості освіти, її науковий розвиток з метою прискорення соціалістичної 

модернізації. Важливим чинником розвитку науки та високотехнологічних сфер 

виробництва визначено підготовку кадрів вищої кваліфікації. Тому відповідно 

до «Державного плану реформи та розвитку освіти КНР на середній та довгий 

період (2010 – 2020 рр.)» (国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010 – 2020

年）) китайський уряд вважає, що основні зусилля університетської реформи 

повинні бути зосереджені на удосконаленні другого та третього рівня вищої 

освіти (магістратури та аспірантури). Статистичні дані свідчать про те, що 

кількість студентів, що отримують у Китаї ступінь магістра, зростає щороку. Так, 

у 2017, 2016, 2015 та 2014 рр. кількість студентів, що отримали диплом магістра, 

становила 722 225, 589 812, 570 639 та 548 689 випускників відповідно.  

Як наголошується у «Державному плані реформи та розвитку освіти КНР 

на середній та довгий період (2010 – 2020 рр.)» (《国家中长期教育改革和发展

规划纲要（ 2010-2020 年）》， 2010), підвищенню якості підготовки на 

магістерському рівні, зокрема за спеціальністю «Іноземна мова та прикладна 

лінгвістика», повинна сприяти академічна мобільність студентів. Можливості 

реалізації академічної мобільності надаються рішенням керівництва відправляти 

студентів на річне стажування у кращі закордонні університети після двох років 

навчання в китайських закладах вищої освіти. Планується створити систему 

відповідальності наукових керівників за виконання дослідницьких проектів 
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паралельно з їх фінансовою підтримкою, а також введення так званої «системи 

подвійного керівництва», що означає заохочення у якості викладачів 

досвідчених інженерів та техніків до викладання у середніх і вищих технічних 

закладах освіти (коледжах). Крім того, зусилля спрямовуються на постійне 

підвищення чисельності викладачів, які мають два дипломи, – педагога та 

інженера.  

У сфері університетських наукових розробок особливу увагу приділено 

викладанню природничих наук, нових технологій, філософії та суспільних наук 

(включаючи марксизм), активізації прикладних досліджень студентів. 

Керівництво КНР має намір заохочувати університети до оновлення їх 

організаційної структури та створення взаємодіючих між собою 

міждисциплінарних команд, які поєднують у своїй діяльності навчання та 

дослідження, за активною участю магістрантів та докторантів. Систематизовану 

інформацію щодо нормативно-правового забезпечення професійної підготовки 

магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики подано у Додатку Д.  

Отже, нормативно-правове забезпечення професійної підготовки магістрів 

іноземної мови та прикладної лінгвістики в КНР представлено низкою 

документів уряду КНР, стратегіями та програмами Міністерства освіти КНР, 

нормативно-правовими актами Відділу вищої освіти Міністерства освіти КНР, 

матеріалами Національного науково-дослідницького центру з іноземних мов та 

прикладної лінгвістики у КНР й Інституту прикладного мовознавства 

Міністерства освіти КНР. Аналіз змісту цих документів дозволяє зробити 

висновок щодо їх спрямованості на розвиток професійної освіти Китаю та 

досягнення світових стандартів. Важливо, що ефективність організації 

професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики в 

університетах Китаю неможлива без якісного нормативно-правового 

забезпечення професійної підготовки таких фахівців.  
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2.2. Особливості організації професійної підготовки студентів 

магістратури за спеціальністю «Іноземна мова та прикладна лінгвістика» в 

університетах КНР 

 

Особливості професійної підготовки майбутніх прикладних лінгвістів, 

оновлення її змісту та модернізація організаційної структури зумовлені 

інноваційними змінами в системі освіти Китаю. Вважаємо за доцільне тезисно її 

схарактеризувати. Вивчення документальних джерел засвідчує, що система 

освіти Китаю охоплює декілька рівнів.  

Дошкільне виховання. Система дошкільного виховання Китаю майже не 

відрізняється від української. Більшість дітей починає ходити у дитячий садок з 

3 років. Групи дитячого садка поділяються на молодшу (3 – 4 роки), середню (4 

– 5 років) та старшу (5 – 6 років). Дитячі садки Китаю бувають різних типів 

власності (державні й приватні), але всі вони є платними.  

Початкова освіта у КНР є обов’язковою та починається з 6 років майже 

на території всієї країни, але у декількох регіонах – з 5 років. Повна початкова 

освіта складається з двох рівнів. Перший (з 1 по 3 класи) вважається нижчим, а з 

4 по 6 класи – це вищий рівень початкової освіти. Якщо навчання відбувається у 

місті, де родина прописана, то освіта є безкоштовною.  

Середня освіта у Китаї охоплює молодшу та старшу школу. Заклади 

середньої професійної освіти та професійні технічні училища, фабрично-

заводські заклади освіти, заклади середньої освіти дорослих та інші також 

віднесено до середньої освіти. Молодша ланка середньої освіти є обов’язковою, 

починається після закінчення 6 класу та триває три роки. Зарахування до 

середньої школи у містах може здійснюватися відповідно до одного з трьох 

варіантів: комп’ютерний рандомний відбір, за місцем прописки учня та вільний 

вибір закладу. Також варто зазначити, що середня освіта не є повністю 

безоплатною. Після завершення молодшої середньої школи у випускника є 

декілька варіантів продовження навчання: навчання у середній школі, у закладі 

середньої спеціальної освіти, у професійно-технічному училищі. Середня освіта 
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старшої ланки триває 3 роки, офіційно заняття проводяться 5 днів на тиждень, 

але реально – це 6 днів на тиждень з 7.00 – 8.00 ранку до 21.00 – 22.00 у робочі 

дні та півдня у суботу. Після закінчення старшої ланки середньої освіти учні 

складають Єдиний державний іспит (普通高等学校招生全国统一考试). Іспит 

складається з таких складових: іспиту з китайської мови (максимум 150 балів), 

іспиту з точних наук (максимум 150 балів), іспиту з гуманітарних наук 

(максимум 150 балів), комплексного іспиту з точних або гуманітарних наук на 

вибір (максимум 300 балів). Максимальний бал складає відповідно 

150+150+150+300=750.  

До закладів загальної вищої освіти в Китаї належать вищі професійні 

технікуми, вищі спеціальні навчальні заклади (2 – 3 роки навчання) та 

університети, що пропонують навчання на бакалавраті (4 роки навчання). Після 

закінчення вищого професійного технікуму та спеціального навчального закладу 

випускники не здобувають ступінь бакалавра, який можна отримати лише після 

закінчення спеціальних програм. Статистичну інформацію щодо загальної 

кількості закладів вищої освіти в провінціях та регіонах КНР подано у Додатку Е. 

Післядипломна освіта. Після навчання за бакалаврською програмою і 

отримання диплома бажаючі можуть продовжити навчання в магістратурі 

університету або навчально-наукових інститутах. Для цього необхідно скласти 

Єдиний державний іспит. Під час вступу майбутній магістрант повинен обирати 

лише один напрям та спеціальність. В КНР навчання в магістратурі триває 2,5 – 3 

роки. За бажанням після завершення магістратури навчання можна продовжити 

на третьому освітньо-науковому рівні в аспірантурі. Навчання в аспірантурі 

триває 3 – 4 роки, після чого дослідник здобуває ступінь доктора філософії.  

Характерною ознакою освіти в КНР є те, що багато університетів надають 

можливість бакалаврам після 5 років навчання одразу здобути ступінь доктора 

без попереднього отримання ступеня магістра. Але якщо навчання було 

перерване, або студент не відповідав вимогам навчання в аспірантурі, то він не 

зможе отримати диплом (中国教育学会，n. d.; 中华人民共和国高等教育法, n. 

d.).  



 116 

Усі заклади вищої освіти в КНР можна поділити за такими критеріями:  

1) За формою власності: державні, приватні та незалежні.  

Державні заклади вищої освіти були засновані державою, фінансуються з 

державного бюджету або коштів місцевого самоврядування. Відповідно до 

підпорядкування державні університети можна поділити на три типи: 

міністерські, провінційні та місцеві університети.  

До приватних закладів вищої освіти належать заклади, підпорядковані 

недержавним установам, заснованим місцевими органами влади або тим, що 

належать до приватної власності, що фінансуються з місцевого або приватного 

бюджету і знаходяться у підпорядкуванні місцевих органів влади або власника 

чи власників.  

Незалежні коледжі – це заклади вищої освіти, в яких можна здобути 

ступінь бакалавра, організовані звичайними університетами (в них можна 

отримати ступінь бакалавра) та соціальними інституціями – підприємствами, 

невиробничими організаціями, соціальними установами чи приватними особами. 

Оскільки використовується назва основного університету, найменування 

незалежного інституту, як правило, формується за наступним зразком «XX 

Університет XX Інститут», що також є основним критерієм розмежування 

незалежних закладів вищої освіти від інших університетів. 

2) За типом наукової діяльності заклади вищої освіти поділяються на 4 

типи: дослідницький, дослідно-навчальний, навчально-дослідницький, 

навчальний. 

Дослідницький університет вирізняється вагомими науковими здобутками, 

проведенням дослідницької та інноваційної діяльності, забезпечує інтеграцію 

освіти та науки з виробництвом, бере участь у реалізації міжнародних проектів і 

програм, готує висококваліфіковані наукові та науково-педагогічні кадри, 

впроваджує в практику наукові досягнення, технічні і технологічні розробки, 

реалізує програми за пріоритетними напрямами фундаментальних і прикладних 

наукових досліджень для розв’язання важливих соціально-економічних завдань 

у різних галузях економіки.  
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Ми вважаємо вартим уваги, той факт, що довгий час іноземні викладачі 

працювали в закладах вищої освіти Китаю виключно за контрактом на позиції 

«запрошуваного викладача» (відомі лише менше 10 випадків на всю країну, коли 

були підписані угоди на однакових умовах з китайськими викладачами) та не 

мали змогу займатися адміністративною діяльністю, а саме отримувати звання 

старшого викладача, доцента, професора. І лише останнім часом деякі ЗВО 

Китаю почали запроваджувати позицію «науковий співробітник» для іноземних 

викладачів, що надає останнім більше можливостей для професійного та 

наукового розвитку. 

До дослідницьких закладів вищої освіти належать Університет Цінхуа, 

Пекінський університет, Університет Фудань тощо.  

Дослідно-навчальний тип університету характеризується проведенням 

високоякісних наукових галузевих досліджень; великим вибором напрямів 

дослідження. Такий заклад проводить фундаментальні та/або прикладні наукові 

дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту 

інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє 

поширенню наукових знань і проводить культурно-просвітницьку діяльність; 

має достатню кількість докторів філософії та магістрів, але в цьому аспекті 

поступається дослідницьким університетам. До навчально-наукових 

університетів належать такі заклади вищої освіти, як: Університет електроніки 

та технологій, Китайський університет політики та права, Пекінський 

університет лісового господарства тощо.  

Навчально-дослідницький тип закладу вищої освіти Китаю відрізняється 

тим, що випускає встановлену кількість магістрів та докторів філософії, але 

переважно займається підготовкою бакалаврів. Більшість навчально-

дослідницьких університетів належать до провінційного підпорядкування.  

Навчальний тип закладів вищої освіти також входить до провінційного 

підпорядкування Професійна підготовка фахівців фокусується на потребах 

регіонального економічного розвитку. Основною метою професійної підготовки 

є комплексна підготовка фахівців-практиків.  
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3) За галузями підготовки заклади вищої освіти поділяються на змішані, 

гуманітарні, технічні, медичні, правові, спортивні, мистецькі тощо.  

4) За типом державного фінансування. Фінансування закладів освіти 

здійснюється відповідно до урядових проектів, за якими уряд підтримує та 

розвиває їх діяльність: «Проект С9» – перший рівень інвестицій; «Проект 985» – 

другий рівень; «Проект 211» – третій рівень тощо.  

Вважаємо за необхідне більш детально зупинитися на четвертому критерії, 

бо саме він визначає пріоритети розвитку вищої освіти КНР.  

4 травня 1998 р. тодішній генеральний секретар ЦК КПК Цзян Цземінь на 

100-річчя від дня заснування Пекінського університету оголосив, що: «Для того, 

щоб досягти модернізації, Китай повинен мати ряд першокласних університетів 

світового рівня» (江泽民, 1998). Відповідно до цього завдання Міністерством 

освіти КНР був розроблений та впроваджений в дію «План дій по відродженню 

освіти ХХІ століття», в якому увага зосереджувалася на підтримці та розвитку 

окремих закладів вищої освіти Китаю з метою створення університетів світового 

рівня (中华人民共和国教育部, 1998). Оскільки це завдання пролунало у травні 

1998 р., тому відповідний проект отримав назву «Проект 985» (手机搜狐网 , 

2016). На першому етапі до цього проекту увійшли 9 закладів, тому цей етап 

отримав назву «Проект С 9». У 2010 р. на основі «Державного плану реформи та 

розвитку освіти КНР на середній та довгий строк(2010 – 2020 рр.)» (国家中长期

教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）) кількість закладів було розширено 

до 39, включаючи заклади з «Проекту С 9». Ідея ж «Проекту 211» полягала в 

тому, щоб «розбудувати близька 100 закладів вищої освіти, які б відповідали 

вимогам ХХІ століття» (中华人民共和国教育部, n. d.). 

У березні 2011 р. міністр освіти Юань Гуйжень ( 袁贵仁 ) заявив на 

четвертому засіданні 11-го Національного комітету Народної політичної 

консультативної ради Китаю, що проекти «985» та «211» більше не буде 

поширено і нові освітні заклади не зможуть увійти до цих програм (袁贵仁, 2011). 

А 29 червня 2016 р. Міністерство освіти КНР зазначило, що деякі моменти 
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«Проекту 985» вже не є актуальними. Також було проголошено, що проекти 

«985» та «211» планується включити до нового проекту «Університети світового 

рівня та першокласні спеціальності», який сприятиме підвищенню якості вищої 

освіти та конкурентоспроможності вищої освіти КНР на міжнародній арені (新

京报, 2016; 世界一流大学和一流学科, n. d.; 教育部 财政部 国家发展改革委关于

公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知 , 2017). Тобто 

можна зробити висновок про достатньо швидке реагування уряду країни на її 

актуальні проблеми та вироблення відповідних змін у стратегії розвитку.  

Таким чином, була сформована певна кількість престижних університетів 

КНР, і абітурієнти, обираючи університет для навчання, передусім 

відслідковують, у межах якого проекту цей заклад функціонує. Теж саме роблять 

і роботодавці, які під час найму працівників, звертають увагу, який університет 

закінчив претендент, а часто й заздалегідь оговорюють відбір випускників з 

відповідних груп закладів вищої освіти. Узагальнену інформацію щодо 

розподілу закладів вищої освіти КНР подано в таблиці 2.2.1. 

Таблиця 2.2.1 

Розподіл закладів вищої освіти Китайської Народної Республіки 

Система 

керування 

закладом 

Науково-дослідницький тип Галузь наук 
Фінансові 

інвестиції 

Державні Дослідницький Змішана «Проект С9» 

Приватні Дослідно-навчальний Техніка «Проект 985» 

Незалежні Навчально-дослідницький Фінанси «Проект 211» 

 Навчальний Педагогіка  

Філологія 

Право 

Етнографія 

Сільське та лісове 

господарство 

Медицина 

Мистецтво 

Спорт 

Військова справа 

Джерело: систематизовано автором. 
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Отже, стратегія перетворення китайських університетів на світові лідери у 

сфері вищої освіти Китаю поступово реалізовувалася у межах схарактеризованих 

проектів.  

Станом на 2019 р. в усій країні функціонували 2 956 (порівняно з 2018 р. – 

2879) закладів вищої освіти під керівництвом Міністерства освіти КНР. Серед 

них 2 688 (відповідно у 2018 р. – 2595) закладів вищої освіти та 268 (відповідно 

у 2018 р. – 284) закладів вищої освіти дорослих. Провінції Цзянсу, Гуандун та 

Шаньдун займають лідерські позиції за кількістю ЗВО з 167, 154 та 146 

університетами відповідно. Найменша кількість ЗВО розташована в Тібетському 

автономному районі (7 закладів вищої освіти) (Додаток Е) (大学生必备网, 2018).  

У 2018/19 навчальному році 174 закладів вищої освіти оголосили набір на 

спеціальність «Іноземна мова та прикладна лінгвістика», серед них – 

університети, що належать до найкращих 20 університетів країни (Гуандунський 

університет іноземних мов та зовнішньої торгівлі ( 广东外语外贸大学 ), 

Пекінський університет іноземних мов ( 北 京 外 国 语 大 学 ), Нанкінський 

університет (南京大学), Шанхайський університет іноземних мов (上海外国语大

学) ті ін. (2019 – 2020外国语言学及应用语言学专业介绍_就业前景分析, n. d.) 

( 大学生必备网 , 2018) та ін.). Узагальнену інформацію щодо китайських 

університетів, які здійснюють підготовку магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики за типом власності, профілем, фінансуванням та позицій у 

китайських та світових рейтингах, представлено у Додатку Ж.  

Як свідчать наведені дані, більшість університетів, що пропонують 

студентам навчання у магістратурі за спеціальністю «Іноземна мова та 

прикладна лінгвістика» знаходяться під керівництвом Міністерства освіти КНР, 

але, наприклад, Пекінський університет авіації і космонавтики підпорядкований 

Міністерству промисловості й інформатизації КНР. Переважно вони є 

державними, дослідними ЗВО змішаного профілю підготовки і займають гідні 

позиції у рейтингах, оскільки є провідними університетами країни та світу.  

https://www.dxsbb.com/news/20757.html
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До критеріїв оцінювання рейтингу входять такі складники, як академічна 

репутація, кількість цитувань на статті студентів та викладачів університету, 

індекс Гірша, а також репутація роботодавців, які наймають випускників 

університету. Вважаємо, що високі позиції китайських закладів освіти у 

провідних світових рейтингах підтверджують ефективність китайської вищої 

освіти загалом і професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики зокрема. Це є важливим, оскільки розвиток світового лінгвістичного 

простору впливає на: інформаційно-технологічну революцію, глобалізацію та 

інтернаціоналізацію суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, 

зростання ролі знань та інтеграцію науки, освіти та інноваційної діяльності 

(Комочкова, 2018). 

Зауважимо, що спеціальність з прикладної лінгвістики є дуже престижною 

в Китаї. Цей факт пояснюється тим, що на фахівців з прикладної лінгвістики є 

попит у найрізноманітніших галузях – від інформаційних технологій до 

рекламного бізнесу. Престижність цього фаху пов’язана з появою різноманітних 

інформаційних засобів на основі мікропроцесорів, а також поширення 

використання електронної продукції, яка все більше входить до повсякденного 

життя. Тому вважаємо за необхідне більш детально зупинитися на процедурі 

прийому до магістратури, оскільки вона відрізняється у різних закладах вищої 

освіти. Кількість місць на факультетах з різних напрямів відрізняється і залежить 

від рівня навчального закладу, його місця в рейтингу та інших умов. Крім того, 

заклади вищої освіти залежно від рівня мають право змінювати вимогу до 

прийому. На нашу думку, така демократична організація розвиває 

конструктивну конкуренцію серед закладів вищої освіти.  

Загальним для всіх закладів правилом прийняття до магістратури є те, що 

першими зараховуються студенти з дипломом бакалавра з найвищім балом, 

причому 10 студентів з найвищим балом зараховуються у магістратуру без 

іспиту, інші складають вступні екзамени.  

Відповідно до «Положення КНР щодо наукових ступенів» (《中华人民共

和国学位条例》 ), «Тимчасового виконання методів положення КНР щодо 
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наукових ступенів» (《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》) та інших 

урядових постанов та рішень, кожен ЗВО самостійно укладає програми 

підготовки до магістратури. Навчальний план розробляється деканом 

факультету на основі матеріалів, наданих Міністерством освіти (中华人民共和

国学位条例, 2004; 中华人民共和国学位条例暂行实施办法, 1981; 中华人民共和

国教育部, n. d.). 

Нами було простудійовано навчальні плани Гуандунського університету 

іноземних мов та зовнішньої торгівлі, Пекінського університету іноземних мов, 

Сіаньського університету іноземних мов, Інституту іноземних мов Південно-

західного нафтового університету, Міжнародного інституту перекладу 

університету Сунь Ятсена та інших провідних закладів, де здійснюється 

підготовка у магістратурі за спеціальністю «Іноземна мова та прикладна 

лінгвістика». У результаті вивчення навчально-методичних джерел можемо 

зробити висновок, що головною метою професійної підготовки магістра 

іноземної мови та прикладної лінгвістики є підготовка сучасного фахівця високої 

кваліфікації, який має необхідні моральні та професійні якості, задля «реалізації 

завдань модернізації соціалізму з китайською специфікою та подальшого 

розвитку КНР» (外国语言学及应用语言学专业, 2018; 合肥工业大学, 2018; 外国

语言学及应用语言学培养方案-外语院, 2018; 江西师范大学外国语学院, 2018; 西

安外国语大学, 2018). 

Основними вимогами до вступників на цю спеціальність є:  

1. Патріотизм, любов до народу, підтримка керівництва КПК Китаю; 

вивчення науки марксизму-ленінізму, ідей Мао Цзедуна, теорії Ден Сяопіна та 

важливих положень «Потрійного представництва» (ідеологічної концепції КПК, 

заснованої керівником КНР Цзян Цзэмінем), які сприяють реалізації 

концептуальних засад наукового розвитку; чітко дотримуватися закону, бути 

розсудливою, високоморальною, старанною особистістю, яка віддано служить 

на користь народу та розвитку соціалізму. 
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2. Системне володіння основними теоретичними та професійними 

знаннями з фаху; систематизація знань з іноземної мови та прикладної 

лінгвістики, методики викладання іноземної мови, усного та письмового 

перекладу. Студент повинен знати сучасні напрями розвитку прикладної 

лінгвістики, лінгвістичне забезпечення аналізу мови та мовлення; володіти 

базовими знаннями в сфері структурного опису мов (за рівнями); мати чітке 

уявлення щодо структури лінгвістики як науки, про її зв’язки з іншими 

дисциплінами, зокрема, інформатикою та суміжними дисциплінами (логіка, 

семіотика, психолінгвістика, соціолінгвістика, теорія та практика перекладу, 

лінгводидактика та ін.). 

3. Мати навички проведення самостійної, пошукової дослідної роботи з 

навчальним матеріалом з вивчених навчальних дисциплін, а також практичної 

роботи з лінгвістичними ресурсами (системами машинного перекладу, 

словниками, тезаурусами, пошуковими системами, корпусами, електронними 

навчальними та тестовими програмами); дипломна робота обов’язково повинна 

мати наукову новизну та цінність.  

4. Володіння другою іноземної мовою на рівні вільного користування і 

написання реферативних робіт; кваліфіковане використання комп’ютерних та 

інших сучасних науково-технічних засобів для проведення наукових досліджень.  

5. Вміння оперувати базовим понятійним апаратом теоретичної та 

прикладної лінгвістики, вирішувати практичні завдання моделювання мовних 

конструктів на прикладі деяких штучних мов (мов формальних граматик, форм 

Бекус-Нура, пошукових мов та ін.). 

6. Володіння навичками науково-дослідної діяльності, наявність 

достатнього науково-творчого потенціалу та досвіду практичної діяльності у 

зарубіжних країнах.  

7. Навички виконання педагогічних, наукових, керівних та інших 

обов’язків, які стосуються відповідного фаху у закладах вищої освіти, дослідних 

центрах, державних організаціях, міжнародних і транснаціональних корпораціях, 

на підприємствах (Соснина, 2012; China Academic degree and graduate education 
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Information, 2018; 外国语言学及应用语言学专业_百度百科, 2018; 合肥工业大学, 

2018; 外国语言学及应用语言学培养方案-外语院, 2018; 江西师范大学外国语学

院, 2018; 西安外国语大学, 2018). 

Підвищенню якості професійної підготовки майбутніх фахівців з іноземної 

мови та прикладної лінгвістики, формуванню їхньої мотивації сприяє 

визначення та уточнення змісту основних компетентностей, якими оволодівають 

студенти магістратури закладів вищої освіти КНР. На думку китайських учених, 

професійна підготовка магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики в 

університетах КНР повинна враховувати теорії мотивації і ґрунтуватися на 

компетентнісному підході (学习动机的理论有哪些呢 , n. d.; 学习动机的五大理

论, 2019; 学习动机的五大理论 , 2019).  

Сучасний підхід до класифікації теорії мотивації полягає у виокремленні 

двох великих груп теорії мотивації – змістових та процесуальних. Змістові 

теорії мотивації ґрунтуються на ідентифікації тих внутрішніх спонукань, які 

змушують людей діяти певним чином. Більш сучасними теоріями мотивації є 

процесуальні, що побудовані на поведінці людей з урахуванням їх сприйняття та 

пізнання. 

Схарактеризуймо професійні компетентності, якими оволодівають 

студенти магістратури закладів вищої освіти Китаю за спеціальністю «Іноземна 

мова та приладна лінгвістика»:  

- переклад науково-технічної літератури; 

- розроблення природно-мовного інтерфейсу та діалогових систем 

спілкування з комп’ютером; 

- створення фондів природних мов – мов спілкування людей, що не 

створена штучно, а тому не має автора; 

- укладання електронних словників та термінологічних банків даних; 

- удосконалення наявних та створення нових систем комп’ютерного 

перекладу; 
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- комп’ютерне реферування, анотування та індексування науково-

технічної документації; 

- комп’ютерне ведення тезаурусів та баз даних інформаційно-пошукових 

систем; 

- криміналістичні дослідження тексту як лінгвістичної категорії, 

інтерпретація лінгвістичних даних, а також інших аспектів мови в юридичному 

контексті; 

- контент-аналіз текстів масової комунікації; 

- розроблення баз знань для експертних систем – методології адаптації 

алгоритму успішних рішень однієї сфери науково-практичної діяльності в іншу; 

- комп’ютерний дизайн текстів; 

- автоматизована обробка текстів;  

- удосконалення систем комп’ютерного перекладу;  

- стандартизація галузевих терміносистем – термінів, які вживаються лише 

в одній галузі знань.  

Тривалість навчання в магістратурі з цієї спеціальності зазвичай складає 3 

роки. Упродовж перших двох років відбувається вивчення теоретичних 

дисциплін та здійснюється підготовка до написання дипломної роботи. На 

третьому році проводиться дослідження, написання та захист дипломної роботи. 

Необхідно зазначити, що напрями підготовки можуть відрізнятися у 

кожному вищому навчальному закладі. Зокрема у Нанкінському університеті 

визначають такі напрямами підготовки: 01 Іноземна мова та прикладна 

лінгвістика; 02 Перекладознавсто; 03 Двомовна лексикографія; 04 Навчання 

англійській мові з допомогою використанням комп’ютерних технологій; 

05 Корейське мовознавство та дослідження перекладу.  

За цими напрямами потрібно скласти наступні іспити. Група А (напрям 01 

– 04): 1) 101 Політологія; 2) 262 Російська мова або 263 Японська мова, або 

264 Німецька мова, або 265 Французька мова; 3) 653 Базова англійська мова; 

4) 963 Англійське мовознавство.  
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Група Б (напрям 05): 1) 101 Політологія; 2) 262 Російська мова або 

263 Японська мова, або 264 Німецька мова, або 265 Французька мова; 3) 650 

Базова корейська мова; 4) 970 Комбінований іспит із професійних знань 

корейської мови (外国语言学及应用语言学专业_百度百科, 2018). 

У Шанхайському університеті іноземних мов у магістратурі зі 

спеціальності 050211 «Іноземна мова та прикладна лінгвістика» (реалізується 

016 Інститутом (факультетом) дослідження мов) виокремлюють такі напрями 

підготовки: 1. Теоретичне мовознавство; 2. Прикладна лінгвістика.  

Для вступу на цю спеціальність бажаючим необхідно скласти такі іспити 

першого етапу: 1) 101 Політична теорія; 2) Друга іноземна мова (250 Англійська 

мова або 251 Російська мова, або 252 Французька мова, або 253 Німецька мова, 

або 254 Японська мова, або 255 Іспанська мова, або 256 Арабська мова, 257 

Італійська мова, або 258 Португальська мова, або 259 Корейська мова); 3) 640 

Теорія іноземної мови та прикладної лінгвістики; 4) Двосторонній переклад з 

першої іноземної мови (824 Двосторонній переклад англійська/китайська мови, 

825 Двосторонній переклад російська/китайська мови, 826 Твір та прийоми 

перекладу китайської мови, 827 Двосторонній переклад німецька/китайська 

мови, 828 Двосторонній переклад японська/китайська мови, 829 Двосторонній 

переклад між іспанська/китайська мови, 830 Двосторонній переклад 

арабська/китайська мови, 832 Двосторонній переклад португальська/ китайська 

мови, 834 Країнознавство Північної Кореї та двосторонній переклад корейська/ 

китайська мови).  

Другий етап іспиту складається з таких письмових іспитів, як: теорії та 

практики іноземної мови та прикладної лінгвістики, основи теорії загального 

мовознавства, теорії загальної прикладної лінгвістики та двостороннього 

перекладу (外国语言学及应用语言学专业_百度百科, 2018). 

Магістранти поєднують навчання і проведення дослідження, 

використовують різні інформаційні ресурси для проведення цільових 

досліджень у своєму закладі та поза його межами, мають можливість брати 

участь у виїзних конференціях, а на третьому році навчання проводять виїзне 
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дослідження. Упродовж навчання студент має опублікувати щонайменше одну 

статтю у державному відкритому періодичному виданні.  

Магістерська дипломна робота у Китаї має назву дисертація. Її написання 

починається після складання необхідних заліків. Магістрант визначається з 

напрямом дослідження, обирає тему дослідження, під керівництвом наставника 

складає план та починає дослідження. Після завершення першого етапу робота 

надсилається керівнику на перевірку. Перед захистом роботи випускники 

повинні взяти участь у кваліфікаційному іспиті. Якщо оцінка за іспит 

незадовільна, то магістрант має змогу скласти іспит наступного року, але 

навчання додаткового року буде проходити за власні кошти студента. Якщо 

оцінка незадовільна і другого року, студент не має права захищати дипломну 

роботу.  

Отже, організація професійної підготовки магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики у Китаї відбувається на засадах відкритості, 

неперервності навчання; диверсифікації системи матеріальної підтримки, з 

урахуванням соціально-економічних чинників впливу на розвиток певної 

місцевості країни; різноманіття освітніх програм, кваліфікацій та спеціалізацій, 

створення можливостей вільного вибору індивідуальної освітньої траєкторії. 

Динаміка її розвитку демонструє, що вирішення наявних проблем, призводить 

до модернізації рівня сформованості компетентностей майбутніх фахівців 

відповідно до актуальних потреб людини, суспільства та держави.  

 

2.3. Зміст професійної підготовки фахівців з іноземної мови та 

прикладної лінгвістики в університетах КНР 

Зміст професійної освіти не є сталим, змінюється залежно від рівня 

розвитку науки, соціально-економічного, культурного стану суспільства з 

урахуванням потреб освітньої підготовки молоді та перспектив соціального й 

економічного розвитку країни. Зміст освіти є однією з найважливіших 

педагогічних категорій, виступає визначальним фактором самої можливості 

вирішення діалектичного протиріччя між необхідністю, з однієї сторони, 
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забезпечення прийнятності у передачі матеріальних та духовних цінностей від 

одного покоління до іншого, а з іншої – забезпечення неперервності процесів 

суспільного розвитку, науково-технічного, економічного та соціального 

прогресу людства. В сучасних умовах роль раціонального структурування змісту 

освіти визначається прагненням України здійснити інтеграційний процес до 

світового освітнього простору. Підготовка спеціалістів за світовими стандартами 

дозволить істотно підвищити конкурентоспроможність українських випускників 

на міжнародному ринку праці та буде сприяти подальшому зміцненню 

авторитету нашої країни (Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–

2020 роки в умовах глобалізаційних викликів : парламентські слухання, 2009; 

Професійна освіта: проблеми і перспективи, 2015). 

Аналіз змісту освітніх програм із професійної підготовки фахівців із 

лінгвістики в китайських університетах дає змогу стверджувати, що він істотно 

не відрізняється, проте побудований на основі положень компетентнісного, 

функціонального, інформаційного, діяльнісного підходів, а також принципів 

предметної спеціалізації, міждисциплінарності, модульності, елективності, 

фундаменталізації з урахуванням лінгвістичних викликів сучасності та вимог 

стандарту спеціальності «Іноземна мова та прикладна лінгвістика» (中国教育科

学研究研究, n. d.;张北坪, 2013; 胡建成, 2013; 郭婷婷&郭峰, 2020; 王蒙蒙, 张晓

芳, 贡桑巴宗&张琳 , 2019).  

На думку китайських дослідників, зміст освіти повинен поєднувати в собі 

дві важливі складові: теоретичні та практичні знання. Вартою уваги також є 

думка, що важливою складовою змісту освіти у вищих навчальних закладах має 

стати фізична культура та зміцнення здоров’я (周远清, 201;陈国峰, 2011). 

Нами було здійснено аналіз навчальних планів та програм підготовки 

магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики, що дозволив зробити 

висновок, що специфіка навчання в китайських закладах вищої освіти полягає у 

врахуванні результатів професійних іспитів за кредитно-модульною системою та 

особливим змістом програм. Нині «Іноземна мова та прикладна лінгвістика» – це 



 129 

спеціальність, в якій вивчення теоретичних дисциплін (фонології, синтаксису, 

семантики тощо) поєднується з навичками практичного володіння іноземною 

мовою та науковою діяльністю, що передбачає дослідження важливих питань 

прикладної лінгвістики.  

Крім іншого, освітня програма підготовки майбутнього лінгвіста 

передбачає вивчення таких дисциплін:  

- загальні гуманітарні та соціально-економічні дисципліни, які спрямовані 

на отримання майбутніми лінгвістами універсальних знань, що дозволяють 

сформувати необхідні знання про різні сфери суспільства;  

- загальні математичні та природничо-наукові дисципліни, які надають 

знання щодо досягнень у природознавчій сфері та у сфері інформаційних 

технологій;  

- загальнопрофесійні дисципліни, які представляють собою цикл предметів 

загальнолінгвістичної підготовки;  

- дисципліни спеціальної підготовки, які включають й дисципліни зі 

спеціальності, у процесі вивчення яких формуються професійні уміння та 

навички;  

- факультативні дисципліни, які доповнюють професійну підготовку 

майбутнього спеціаліста (外国语言学及应用语言学专业_百度百科, 2018; 合肥工

业大学, 2018; 外国语言学及应用语言学培养方案-外语院, 2018; 江西师范大学外

国语学院, 2018; 西安外国语大学, 2018). 

Зокрема у Сіаньському університеті іноземних мов, мінімальний бал з 

предмету, який необхідно отримати під час його вивчення, складає 33 бали. 

Оцінювання здійснюється за кредитною системою та має встановлену кількість 

балів за відпрацьовані студентом навчальні години. Так, вивчення кожної 

навчальної дисципліни професійного спрямування чи вибіркової дисципліни 

оцінюється у 2 бали, політології – 1,5 бали, другої іноземної мови – 2 бали. 

Професійні базові дисципліни є обов’язковими для вивчення під час навчання на 

цій спеціальності (Додаток З).  
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Отже, за успішне вивчення різних дисциплін студенти отримують певну 

кількість балів: 

• Загальні обов’язкові дисципліни: 7 балів (політична підготовка та друга 

іноземна мова). 

• Професійні базові дисципліни: 10 балів. 

• Професійні обов’язкові дисципліни: 6 балів. 

• Професійні вибіркові дисципліни: 10 балів.  

Оцінювання здійснюється шляхом проведення письмових, усних іспитів, 

написання звітів або проведення досліджень зі спеціальної теми. Воно може бути 

закритим або відкритим – метод проведення визначається викладачем. 

Проведення заключного іспиту, що оцінюється за стобальною системою з 

мінімальним результатом 70 балів, зазвичай планується за два тижні до кінця 

семестру. 

Для успішного закінчення курсу студенти зобов’язані брати участь у 

різних формах соціальної практичної діяльності упродовж терміну навчання (за 

це отримують 2 бали), а також не менше, ніж у 6 наукових звітах (за це 

отримують 1 бал).  

Навчальні плани університетів КНР, що пропонують підготовку магістрів 

з цієї спеціальності, є гнучкими, відсутній строго регламентований перелік 

дисциплін для вивчення. Основна особливість полягає в тому, що, по-перше, 

заклад вищої освіти самостійно приймає рішення щодо змісту підготовки та 

включає у навчальний план ті дисципліни, які є проблемою дослідження 

викладачів кафедри. По-друге, зміст підготовки постійно оновлюється, іноді 

декілька разів на рік як результат обміну досвідом між університетами одного 

профілю підготовки. По-третє, з 2-го курсу магістратури у більшості 

університетів запроваджені програми академічної мобільності, у межах яких 

студенти виїжджають на рік на навчання до закладів вищої освіти зарубіжних 

країн. 

Здійснений аналіз освітньої програми Сіаньського університету іноземних 

мов (Додаток З) засвідчив, що навчання на магістерському рівні за спеціальністю 
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«Іноземна мова та прикладна лінгвістика» здійснюється відповідно до 

«Положення КНР щодо наукових ступенів» (《中华人民共和国学位条例》), 

«Тимчасового виконання методів положення КНР щодо наукових ступенів» 

(《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》) та інших відповідних урядових 

постанов і положень. Для цієї спеціальності було розроблено програму 

професійної підготовки магістрантів іноземної мови та прикладної лінгвістики, 

яка триває 6 семестрів. Всі дисципліни навчального плану поділяються на 

загальні обов’язкові, професійні базові, професійні обов’язкові та професійні 

вибіркові.  

У першому семестр магістрантами вивчаються: 1) загальні обов’язкові 

дисципліни: політологія, іноземна мова; 2) професійні обов’язкові: практика з 

другої іноземної мови, прикладна лінгвістика; 3) професійні вибіркові: 

послідовний переклад, теорія перекладу.  

У другому семестрі обов’язковими до вивчення є: 1) загальні обов’язкові: 

політологія, іноземна мова; 2) професійні обов’язкові: 3) професійні вибіркові: 

синхронний переклад, статистика у лінгвістиці.  

У третьому семестрі студенти вивчають наступні курси: 1) загальні 

обов’язкові: 2) професійні обов’язкові: мовне тестування, англійська мова; 

3) професійні вибіркові: соціолінгвістика, теоретична лінгвістика, семантика.  

У четвертому семестрі передбачено вивчення таких дисциплін, як: 

1) загальні обов’язкові: 2) професійні обов’язкові: синтаксична специфікація 

функцій системи, англійська мова; 3) професійні вибіркові: практика перекладу 

з англійської на китайську, «Школа лінгвістики» («Історія лінгвістики»), 

текстова лінгвістика.  

Нами було з’ясовано, що дисципліни мають різну шкалу оцінювання, а 

саме: загальні обов’язкові дисципліни (політична підготовка та друга іноземна 

мова) оцінюються у 7 балів; професійні базові – у 10 балів; професійні 

обов’язкові – у 6 балів; професійні вибіркові – у 10 балів. 

Третій рік використовується на проведення дослідження, написання та 

захист дипломної роботи. 
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Мінімальний бал, який необхідно отримати магістранту, складає 33. 

Навчання відбувається за кредитною системою та має визначену кількість балів 

за навчальні години. Так, дві навчальні години щотижня з професійної 

обов’язкової та професійної вибіркової дисципліни дорівнюються 2 балам, 

політологія – 1,5 бали, друга іноземна мова – 2 бали. Професійні базові 

дисципліни є обов’язковими для вивчення базового теоретичного курсу з 

кожного напряму підготовки (西安外国语大学外国语言学及应用语言学专业硕

士学位研究生培养方案, 2019). 

В Уханьському університеті (Додаток И) підготовка за спеціальністю 

«Іноземна мова та прикладна лінгвістика» триває 2 роки. Основними вимогами 

до китайських студентів завжди були моральні якості та академічні досягнення, 

володіння фундаментальними знаннями з лінгвістики та прикладної лінгвістики, 

навичками проведення поглибленого дослідження з певного напряму прикладної 

лінгвістики, навичками самостійної роботи. Під час навчання куратори 

зосереджують увагу на формуванні колективу студентів, вихованні навичок 

командної роботи, надаючи особливого значення науково-дослідницьким 

умінням, приділяючи увагу методам самостійного навчання та ведення дискусій.  

Для успішного закінчення магістратури магістрант повинен набрати 

більше 26 кредитів, серед яких не менше 18 кредитів він отримує під час вибору 

обов’язкових предметів. Вся програма курсу поділяється на загальні обов’язкові 

предмети, обов’язкові предмети з напряму дослідження, обов’язкові предмети 

відкриття курсу та предмети на вибір.  

У першому семестрі до загальних обов’язкових предметів віднесено такі: 

практика та теорія наукового соціалізму, вибіркове читання творів класичного 

марксизму, перша іноземна мова. Цикл обов’язкових предметів складають 

дисципліни: прикладна лінгвістика, соціолінгвістика, володіння другою мовою. 

Вибірковими є такі дисципліни, як психологія вчителя мови та тестування.  

У другому семестрі магістранти вивчають такі обов’язкові предмети з 

напряму дослідження, як: методологія дослідження, проектування та оцінка 



 133 

мовної аудиторії. Вибірковими є когнітивна лінгвістика, міжкультурна 

комунікація, прагматика та сучасне застосування освітніх технологій.  

У третьому семестрі вивчається обов’язковий предмет відкриття курсу 

«Вступ до західної культури», а вибірковою дисципліною є навчальна практика 

англійської мови.  

Наприкінці другого семестру визначається план дипломної роботи, коли 

науковий керівник надає теми на вибір та конспект написання роботи, а 

магістрант подає звіт керівникові групи. Після розгляду і затвердження звіту 

щодо початку написання дипломної роботи, магістранту виділяється рік на 

написання роботи. Готова магістерська робота рекомендується науковим 

керівником до захисту. Робота повинна мати теоретичне і практичне значення, 

бути інформативною, логічною та грамотно написаною без стилістичних, 

орфографічних, граматичних помилок (外国语言学与应用语言学专业攻读硕士

学位研究生培养方案, 2014). 

У Південно-Західному нафтовому університеті (Додаток K) навчання у 

магістратурі за даною спеціальністю триває 3 роки. Іноді навчання може бути 

закінчено за 2 роки, але максимальна тривалість навчання не може перевищувати 

5 років. Студенти спеціальності «Іноземна мова та прикладна лінгвістика» під 

час навчання отримують систематичні і поглиблені знання основних теорій 

іноземних мов та прикладної лінгвістики, поліпшують свої дослідницькі уміння, 

знайомляться з розробками інших науковців, опановують основні методи 

теоретичних і прикладних досліджень.  

Курс магістратури за спеціальністю «Іноземна мова та прикладна 

лінгвістика» складається з трьох основних модулів: базових теоретичних 

предметів, основних професійних та професійних вибіркових предметів (загалом 

38 кредитів). Щоб отримати ступінь магістра, необхідно набрати більше 26 

кредитів.  

Базові теоретичні дисципліни поділяються на загальні обов’язкові (7 

кредитів) і теоретичні (6 кредитів). До загальних обов’язкових предметів 

належать такі курси, як «Дослідження з теорії та практики соціалізму з 
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китайською специфікою» (2 кредити), «Марксизм та методологія соціальних 

наук» (1 кредит) і «Друга іноземна мова» (4 кредити). Відповідно до напрямів 

дослідження з даної галузі знань, щоб надати базові знання, теорії та методи 

дослідження з цього напряму було відкрито 3 теоретичні предмети напряму 

дослідження: «Загальне мовознавство» (2 кредити), «Введення до методів 

дослідження іноземної мови» (2 кредити), «Практика з другої мови» (2 кредити).  

До основних професійних предметів (8 кредитів) включені: «Теорія та 

практика перекладу», «Прикладна лінгвістика», «Міжкультурна комунікація» та 

«Соціолінгвістика». Відповідно до напрямів дослідження магістрант обирає 9 

професійних вибіркових предметів (17 кредитів).  

Для міжсеместрового оцінювання магістрант повинен прочитати не менше 

500 сторінок теоретичного матеріалу та підготувати усний або письмовий звіт з 

прочитаного матеріалу. Подібного типу звіти проводяться від 1 до 4 разів, обсяг 

звіту складає понад 2 500 слів. Оцінка за кожен професійний предмет має бути 

вище 70 балів включно. 

Наприкінці навчання магістранти повинні під керівництвом викладача 

виконати магістерську роботу, яка має складатися не менше ніж 20 000 слів та 

бути написаною іноземної мовою. Структура роботи має бути чітко виконана 

згідно з основними академічними концепціями: бути чітко структурована, з 

релевантними темі та ефективними методами дослідження, обґрунтоване 

теоретичне і практичне значення, результати підтверджені відповідними 

науковими теоріями, мати достовірні дані, огляд літератури повинен бути 

об’єктивним, покликання точними й чітко позначеними (西南石油大学外国语言

学及应用语言学培养方案, 2018). 

В Хефейському технологічному університеті (Додатки Л, М, Н) навчання 

в магістратурі за спеціальністю «Іноземна мова та прикладна лінгвістика» триває 

2,5 роки, термін може бути продовжений у разі необхідності, але не може 

перевищувати 4 роки. Програма навчання передбачає 28 – 32 кредити, 

дисципліни для отримання магістерського ступеня складають 16 – 18 кредитів. 

Навчальна програма містить загальні («Вступ до діалектики природи», 
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«Марксизм та суспільство», «Наукова методологія», «Соціалізм з китайською 

специфікою», «Теорія справедливості та практика дослідження», «Друга 

іноземна мова» (1), «Друга іноземна мова» (2), «Міжкультурна комунікація», 

«Прикладна лінгвістика», «Американська література», «Написання наукових 

статей») та спеціальні («Британська література», «Основи перекладу», «Загальне 

мовознавство») предмети.  

Усі дисципліни поділяються на загальні предмети («Практика дослідження 

іноземної мови», «Спеціальні теми новітніх досліджень», «Основи 

мікропроцесів», «Основи програмних технологій») та спеціальні факультативні 

предмети («Переклад літератури», «Теорія та практика перекладу», «Західна 

теорія перекладу», «Методологія дослідження», «Англо-американська ідеологія 

та культура», «Критика та оцінювання перекладу», «Соціолінгвістика», 

«Методика викладання англійської мови», «Семантика», «Прагматика», 

«Дослідження англійського перекладу китайської класичної літератури», 

«Корпусні перекладацькі дослідження», «Комп’ютерний переклад»). Також слід 

виокремити обов’язкову частину курсу, яка містить такі компоненти, як: 

«Перевірка літератури та звіт», «Академічний обмін» та «Інженерно-технічна 

практика». Але варто зауважити, що оцінювання обов’язкової програми не 

здійснюється.  

Для проведення наукового дослідження та написання дипломної роботи 

відводиться щонайменше 1 рік. У магістерській дипломній роботі має 

відображатися нове розуміння досліджуваної теми, що має підтверджувати 

опанування автором теоретичних основ та систематизації спеціальних знань і 

навичок, а також спроможність автора самостійно проводити наукові розвідки 

або спеціалізовану технічну роботу.  

Під час написання дипломної роботи магістрант повинен опрацювати 

щонайменше 60 китайських та зарубіжних джерел з обраної галузі дослідження, 

розуміти і опанувати класичні та новітні напрями в обраній сфері, а також на 

основі цього написати звіт обсягом не менше 6000 слів (合肥工业大学外国语言

学及应用语言学专业学术型硕士研究生培养方案, 2018). 
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Узагальнена таблиця змісту підготовки магістрантів зі спеціальності 

«Іноземна мова та прикладна лінгвістика» Хефейського технологічного 

університету представлена в Додатку М. Освітня програма спрямована на 

надання студентам відмінних професійних базових знань з іноземної мови та 

прикладної лінгвістики, глибоких базових знань й навичок з англійської мови та 

культури, розвиток їх комунікативної компетентності і здатності самостійно 

займатися науковими дослідженнями й викладанням іноземної мови та 

прикладної лінгвістики.  

Навчання у магістратурі університету Янчжоу (Додаток П) за 

спеціальністю «Іноземна мова та прикладна лінгвістика» є достатньо гнучким. 

Денна форма навчання складає від 2-х до 4-х років, у середньому, як правило це 

3 роки. Половина терміну навчання присвячена власне навчанню, а половина 

відводиться на написання дипломної роботи. Ті магістранти, які мають відмінні 

успіхи у навчанні, заздалегідь виконують план навчання, відмінно складають 

іспити та заліки відповідно до регламенту університету, можуть закінчити 

навчання раніше встановленого терміну. Магістранти, які невчасно виконують 

університетську програму з поважних причин, мають право подати заявку на 

продовження терміну навчання за умови, що кількість років навчання не 

перевищує 4 роки (включаючи період, коли було припинення навчання). 

Додаткові роки навчання мають бути оплачені магістрантом самостійно.  

Дипломна програма є обов’язковою частиною навчання із загальним 

обсягом 23 кредити. На професійний факультативний курс відводиться не менше 

6 кредитів; загальний факультативний курс – не менше 2 кредитів; 

міжпредметний факультативний курс – не менше 2 кредитів; наукова діяльність 

– 2 кредити; практична діяльність – 2 кредити. Курс вважається успішно 

закінченим, якщо магістрант набирає 37 кредитів.  

Методи оцінювання поділяються на іспити та заліки. Перевірка знань з 

дипломної програми відбувається у формі іспиту, дисципліни для отримання 

ступеня магістра – у формі іспитів і заліків. Викладачі та відповідні навчальні 

підрозділи обов’язково повинні надати відгуки щодо діяльності студента під час 
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проходження обов’язкових курсів, таких, як: навчальна практика, академічна 

діяльність, соціальна практика магістрантів. Проведення іспиту повинно бути 

організовано таким чином, щоб виключити можливість списування, його частка 

складає не менше 50% від загальної оцінки курсу. Викладач пропонує науковому 

відділу на перевірку та затвердження методику проведення іспиту відповідно до 

характеристик курсу упродовж двох тижнів після початку курсу. 

Оцінювання базового, професійного, професійного факультативного, 

міжпредметного факультативного курсів планується відділом магістратури і 

відповідним інститутом (факультетом) університету; загальний та загальний 

факультативний курси – відділом магістратури та загальним відділом інституту 

(факультету) університету. Час іспиту з кожного предмету не повинен бути 

менше ніж 2 години.  

Іспити та заліки проходять за кредитно-модульною системою. Результати 

іспитів на загальноосвітніх курсах (стажування, наукова діяльність, соціальна 

практика) оцінюються залежно від результатів. З блоку предметів дипломної 

програми достатньо набрати 70 балів, з блоку дисциплін для отримання ступеня 

60 балів. Кредити нараховуються, якщо результати навчальної практики, 

академічного звіту, наукових досліджень та інших частин обов’язкової програми 

відповідають вимогам університету. У разі незадовільного результату є 

можливість повторного складання, але вона надається магістранту лише 1 раз.  

Якщо студент магістратури через хворобу або інших поважних причин не 

може бути присутнім на іспиті, то він має подати відповідну заяву. Тільки після 

узгодження цього питання з викладачем і директором інституту (факультету) 

іспит для магістранта може бути перенесений. Той, хто пропускає іспит без 

узгодження, отримує 0 балів и не допускається до перескладання.  

Розробка індивідуального плану навчання магістранта є важливою 

складовою навчання в магістратурі за спеціальністю «Іноземна мова та 

прикладна лінгвістика». Куратор та група викладачів повинні консультувати 

студентів під час розроблення індивідуального плану навчання упродовж 3 

місяців після зарахування до магістратури відповідно до вимог програми 
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навчання та індивідуальних можливостей студентів. Після того, як затверджена 

завідувачем кафедри (відділу) відповідальна за науковий ступінь особа 

перегляне та підтвердить складений індивідуальний план навчання, студент 

береться за його виконання.  

На початку 4-го семестру проводиться міжсеместровий скринінг знань, 

який триває до початку квітня. Опираючись на індивідуальний план навчання 

магістранта, проводиться комплексне оцінювання ідейно-політичної діяльності 

магістранта, знань базової теорії, рівнем оволодіння професійними знаннями та 

дослідницькими навичками. 

Мета скринінгу – відстежити навчальні можливості та дослідницькі 

навички магістранта, з’ясувати проблеми, що виникли у процесі навчання, 

знайти шляхи їх вирішення, виокремити напрями, що потребують особливої 

уваги та зусиль, сприяти переведенню магістранта зі стадії навчання на етап 

написання дипломної роботи. Такий контроль за процесом підготовки гарантує 

якість підготовки майбутніх фахівців з іноземної мови та прикладної лінгвістики. 

У процесі скринінгу випускники, які не можуть вчасно виконати індивідуальний 

план навчання та не виконають міжсеместрових вимог скринінгу, повинні бути 

переведені на інший курс або виключені з університету (扬州大学外国语言学及

应用语言学专业硕士研究生培养方案, 2018). 

Отже, ознайомившись зі змістом професійної підготовки студентів 

магістратури зі спеціальності «Іноземна мова та прикладна лінгвістика» в 

китайських університетах, ми можемо зробити висновок, що він спрямований на 

розвиток їхньої професійної компетентності. Підготовка має науково-

дослідницький характер, вирізняється варіативністю навчальних програм та 

гнучкістю освітнього процесу.  

 

2.4. Форми і методи навчання майбутніх магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики в університетах Китаю 

Процеси економічної, політичної, культурної та наукової інтеграції та 

уніфікації призводять до кардинальних змін міжнародного освітнього простору. 
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Поширення передових технологій оновлює шляхи професійної підготовки 

фахівців, що активізує розвиток форм і методів організації навчальної діяльності. 

Китай – країна, яка швидко вчиться та переймає позитивний досвід інших країн 

світу, одночасно реформуючи цей досвід відповідно до потреб і вимог свого 

народу.  

Наше дослідження свідчить, що всі програми підготовки з іноземної мови 

та прикладної лінгвістики і методи викладання, навчання й оцінювання 

магістрантів відповідної спеціальності відповідають конкретним цілям 

професійної підготовки майбутніх фахівців через набуття студентами 

академічних та практичних знань і навичок упродовж навчання.  

Методи викладання та навчання чітко узгоджені розробниками освітніх 

програм з вимогами Міністерства освіти з метою набуття потрібних 

компетентностей майбутніми фахівцями з іноземної мови та прикладної 

лінгвістики.  

Студенти забезпечуються кафедрами усією необхідною інформацією щодо 

мети підготовки, напрямів дослідження, методами навчання, навчальними 

планами і кредитними вимогами, змістом дисциплін й іншою докладною 

інформацією щодо професійної підготовки магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики.  

Освітні програми з іноземної мови та прикладної лінгвістики оцінюють 

здатність студентів аналізувати лінгвістичні дані, застосовувати різні методи 

збору таких даних, а також усвідомлювати лінгвістичні концепції, теорії, методи, 

взаємозв’язок між цими аспектами лінгвістичної науки і розв’язанням 

конкретних лінгвістичних проблем. Методи оцінювання узгоджені й 

систематизовані з окресленими цілями освітніх програм. Також для них 

характерна інноваційність, оскільки освітній стандарт із лінгвістики не обмежує 

розробників програм окремими методами. Творчий підхід до застосування 

новітніх педагогічних і технологічних інновацій надасть нові можливості для 

оцінювання навчальних здібностей студента (Віннікова, 2014).  
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Через історичні відмінності упродовж епох, різні соціальні середовища, 

культурні особливості дослідники теорії викладання в різні часи в Китаї та в 

зарубіжних країнах по-різному тлумачать поняття «метод навчання».  

У класифікації методів навчання професора Лі Бінгде (李秉德) відповідно 

до зовнішньої форми і відповідних характеристик пізнавальної діяльності 

методи викладання, які зазвичай використовуються в навчальній діяльності під 

час підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики у китайських 

закладах вищої освіти, поділяються на п’ять категорій. 

1) Комунікативні методи передачі інформації (лекції, бесіди, обговорення, 

читання настанов тощо. 

2) Методи, засновані на безпосередньому сприйнятті (демонстраційні 

методи, екскурсії тощо). 

3) Методи, засновані на практичному навчанні (практика, експеримент та 

стажування). 

4) Метод навчання, заснований на оцінювальній діяльності (метод 

формування тощо). 

5) Метод поглибленого дослідження, наприклад, метод запиту тощо (李秉

德, 2001). 

Важливою для нашого дослідження є класифікація методів навчання 

професора Хуан Фуцюань (黄甫全). Професор Хуан Фуцюань вважає, що від 

конкретного до абстрактного методи навчання складаються з двох рівнів. 

Перший – це принципові методи навчання. Вирішення прямого зв’язку між 

правилами викладання, презентації думок, новими концепціями теорії навчання 

та навчальною практикою є результатом викладання ідей в освітній практиці. До 

таких методів належать такі: евристика, метод відкриття, проектний метод 

навчання, догматичний метод тощо. 

Другий рівень – це технічні методи навчання. Спочатку визначається 

принциповий метод навчання, а потім він поєднується із змістом викладання 

різних дисциплін для розроблення функціональної методики навчання. 
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Наприклад: лекції, метод бесіди, демонстраційний метод, експеримент, практика, 

обговорення, читання настанов, стажування тощо (黄甫全, 2019). 

Оновлення змісту освіти потребує нових форм і методів професійної 

підготовки майбутніх фахівців з іноземної мови та прикладної лінгвістики. У 

наукових працях китайських учених Є Лань (叶澜), Ван Баосян (王宝祥), Фань 

Гунсяо (樊恭烋), У Ханьцін (吴晗清), Чжан Чуньгуан (张春光), Лі Чженьсі (李镇

西), Вей Шушен (魏书生), Лі Цзілінь (李吉林) до основних форм організації 

навчальної діяльності належать лекції, семінар та різні типи занять – групові, 

індивідуальні, консультаційні, практичні, самостійні та ін.  

Основні форми організації навчальної діяльності магістрантів-лінгвістів у 

освітніх програмах з іноземної мови та прикладної лінгвістики представлені на 

малюнку «Основні форми організації навчальної діяльності магістрантів-

лінгвістів у ЗВО КНР» (малюнок 2.3.1 ).  

 

Малюнок 2.3.1 Основні форми організації навчальної діяльності 

магістрантів-лінгвістів у ЗВО КНР 

Джерело: систематизовано автором. 
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На прикладі Сіаньського університету іноземних мов розглянемо 

докладніше основні форми організації навчання, що використовуються у процесі 

професійної підготовки магістрантів за спеціальністю «Іноземна мова та 

прикладна лінгвістика». 

Студіювання навчально-методичних ресурсів дозволило з’ясувати, що 

методика проведення лекцій для магістрантів за спеціальністю «Іноземна мова 

та прикладна лінгвістика» має особливості, а саме, на відміну від вітчизняного 

тренду використання пояснювально-ілюстративної лекції, перевага надається 

таким видам лекцій, як: лекції-дискусії, лекції прес-конференції, відеолекції, 

лекції-консультації тощо. Це зумовлено тим, під час викладання наукового 

матеріалу у межах таких дисциплін, як прикладна лінгвістика, лексикологія, 

основна увага приділяється фактичним знанням, а також необхідно зацікавити 

магістрантів настільки, щоб надихнути їх на поглиблене вивчення цих наук. 

Магістранти за спеціальністю «Іноземна мова та прикладна лінгвістика» 

обов’язково мають конспектувати матеріал лекційних занять. Однак деякі 

матеріали лекцій викладачі поширюють в електронному варіанті. Останнім 

часом все більше викладачів усвідомлюють доцільність використання 

електронних версій лекційних матеріалів серед магістрантів, надаючи їм 

можливість оптимізувати час конспектування лекцій для продуктивної 

підготовки до семінарських і практичних завдань.  

У процесі професійної підготовки магістрів іноземної мови у китайських 

закладах вищої освіти популярною формою навчання є семінари. Оскільки під 

час семінарських робіт студенти мають змогу використовувати як теоретичний 

матеріал, так і професійні практичні навички. Основною метою семінару є 

навчити магістранта працювати з матеріалом дисциплін прикладного 

спрямування (теоретична лінгвістика, статистика у лінгвістиці), застосовуючи 

практичні фахові навички (практика з другої іноземної мови, послідовний 

переклад), використовуючи знання на практиці, а також формувати навички 

наукової полеміки. Семінари мають різну мету, а саме: підведення підсумків 
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вивчення модуля, систематизація теоретичних та практичних знань під час 

підсумкової атестації тощо. 

У процесі навчання магістрантів іноземної мови та прикладної лінгвістики 

у китайських університетах особливе значення мають практичні заняття, що 

проводяться в різних формах з урахуванням специфічних особливостей 

навчальних дисциплін. Практичні заняття – це метод репродуктивного навчання, 

що забезпечує зв’язок теорії і практики, сприяє набуттю студентами умінь і 

навичок застосування знань, отриманих на лекціях і в ході самостійної роботи 

(李秉德, 2001). До практичних занять належать не лише вправи з вирішення 

завдань із загальних курсів, але й заняття з спеціальних дисциплін, лабораторні 

роботи та завдання з вивчення іноземної мови. Це, як правило, заняття на 

вирішення прикладних завдань, зразки яких були подані під час лекцій. У 

результаті у кожного магістранта має бути сформований певний професійний 

підхід до вирішення кожного завдання й розвинена інтуїція. Студенти 

виконують практичні завдання під керівництвом викладача (кваліфікованого 

професора з досвідом роботи не менше п’яти років). Різноманітні форми 

практичних занять є найбільш змістовною частиною навчального навантаження 

у закладі вищої освіти.  

Однією з форм навчання також є тьюторські заняття, які є обов’язковими 

для відвідування магістрантами. У Китаї тьюторська система має дві складові – 

кураторство та власне тьюторство. Кураторство може бути адміністративним, 

коли за певною академічною групою закріплюється куратор. Куратор бере 

участь в організації освітнього процесу та самостійної роботи студентів, 

знайомить їх з основними нормативними документами та положеннями, сприяє 

формуванню професійної орієнтації, мотивації до майбутньої спеціальності, 

розвитку інтересу до вибраної професії (黄甫全, 2019; 李秉德, 2001).  

Тьюторська діяльність фокусується на проблемах формування особистості 

магістранта як майбутнього професіонала, його кваліфікації, опанування ним 

необхідних умінь та навичок. Виявляється вона у допомозі при складанні 

індивідуального плану занять, його редагуванні та контролю за виконанням, 
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консультаціях під час написання магістерської роботи, рекомендаціях та 

зауваженнях під час здійснення наукового дослідження.  

Чільне місце серед форм навчання посідає самостійна робота магістрантів. 

Кількість годин самостійної роботи регламентується навчальним планом і має 

складати не менше 1/3 і не більше 2/3 загального обсягу навчального 

навантаження, який було відведено на вивчення конкретного предмету. Зміст 

самостійної роботи переважно визначається навчальним планом, методичними 

матеріалами та рекомендаціями, програмно-педагогічними засобами 

навчального й контролюючого характеру. Організація й забезпечення 

необхідних умов для здійснення самостійної роботи студентів зі спеціальних 

дисциплін є необхідним елементом підготовки майбутнього фахівця. 

Під час викладання у магістратурі китайських закладів вищої освіти за 

спеціальністю «Іноземна мова та прикладна лінгвістика» поширене 

використання методів на основі сучасних інформаційних технологій.  

Як зазначають китайські науковці, інформаційні методи навчання повинні 

не замінювати / дублювати, а доповнювати вже наявні методи навчання (中国教

育科学研究研究, n. d.;张北坪, 2013; 胡建成, 2013; 郭婷婷&郭峰, 2020; 王蒙蒙, 

张晓芳, 贡桑巴宗&张琳 , 2019).  

Залежно від чуттєвого сприйняття інформації їх можна поділити на 

візуальні, слухові, аудіовізуальні та інтерактивні. Сучасні інформаційні 

технології дозволяють досягти таких навчальних функцій, як, наприклад, 

відтворювальна, інтеграційна, інтерактивна або віртуальна функція. 

Вивчення відповідних матеріалів дозволяє нам зробити висновок щодо 

використання інноваційних методів навчання у підготовці магістрів за 

спеціальністю «Іноземна мова та прикладна лінгвістика». Схарактеризуємо їх 

більш детально. 

Вебінар – онлайн-семінар, який сприяє візуалізації навчання, під час якого 

демонструються порівняльні таблиці, презентації, відеоролики тощо. За 

допомогою інтернет-технологій вебінар зберіг основну ознаку семінару – 

інтерактивність, яка забезпечує моделювання функцій доповідача, слухача, що 
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працюватимуть інтерактивно, комунікуючи разом за сценарієм проведення 

такого семінару (Абдалова, 2014; Азимов, 2014).  

Комп’ютерний проект – самостійна творча науково-практична робота, 

виконана під керівництвом викладача, орієнтована не лише на інтеграцію 

фактичних знань, а й на їх застосування і набуття нових. У комп’ютерному 

проекті розкривається суть досліджуваної проблеми; висвічуються різні точки 

зору, а також власні погляди на неї. Зміст пояснювальної записки комп’ютерного 

проекту має бути логічним; виклад матеріалу має проблемно-тематичний 

характер. Тематика зазвичай визначається викладачем, але у визначенні теми 

ініціативу може проявити і студент. Комп’ютерний проект – провідний вид 

діяльності, який розроблений учасниками самостійно або в групі і 

використовується у процесі колаборативної діяльності, під час реалізації якої 

відбувається побудова стратегій. До комп’ютерних засобів належать такі: 

електронна пошта, веб-браузери, дискусійні чати, аудіо- й відеоконференції.  

Веб-квест – це навчальне завдання на певному сайті в мережі Інтернет, з 

яким працюють студенти, виконуючи певне. Особливістю освітніх веб-квестів є 

те, що частина або вся інформація для самостійної або групової роботи студентів 

знаходиться на різних веб-сайтах. Але основним завданням веб-квесту є робота 

з інформацією, а не її пошук. Крім того, результатом роботи веб-квесту є 

публікація робіт студентів у вигляді веб-сторінок і веб-сайтів (локально або в 

Інтернеті) в межах досліджуваних лінгвістичних проблем й обмін ними під час 

співпраці з іншими студентами. Веб-квести ефективно впроваджені в освітній 

процес завдяки дієвому використанню часу та акцентуванню уваги на роботі з 

інформацією, а не на її пошуку. Китайськими педагогами веб-квести 

застосовуються під час викладання усіх лінгвістичних дисциплін, які вивчаються 

під час професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики, наприклад, соціолінгвістика, практика перекладу з англійської 

китайською, теоретична лінгвістика. Веб-квести стають у нагоді під час 

викладання предметів, в яких студентам потрібен час, щоб адаптуватися до 

можливостей Інтернету, наприклад, синтаксична специфікація функцій системи.  
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Мультимедійні презентації веб-сторінки, сайту, додатка – засіб, за 

допомогою якого через відео, аудіо, 3D-моделі, графіку, анімацію, навігацію 

тощо передається інформація. Цей метод є корисним для здобуття студентами 

нових знань, умінь та навичок створення мультимедійного продукту. Сфера 

завдань для мультимедійної презентації включає в себе створення веб-сторінок 

або сайтів, розробку слайд-шоу, зйомку, монтаж та редагування фільму під час 

вивчення таких дисциплін, як: «Міжкультурна комунікація», «Принципи 

перекладу», «Методологія дослідження» та ін.  

Узагальнена інформація щодо форм та методів навчання у магістратурі за 

спеціальністю «Іноземна мова та прикладна лінгвістика» у Хефейському 

технологічному університеті представлено в Додатку Н.   

Використання інноваційних методів навчання підтверджують 

ефективність під час викладання майже всіх предметів. При цьому потрібно 

враховувати переваги використання Інтернету, наприклад, вільний доступ до 

інформації, застосування різних засобів передання інформації (візуальні, звукові 

та ін.), суттєве зменшення навантаження викладачів. Серед недоліків цих 

методів – поширення вірусів, зменшення безпосередньої комунікації між 

студентом та викладачем. Крім того, у Китаї реалізується проект «Золотий щит» 

(англ. The Golden Shield Project, кит. 金盾工程, jīndùn gōngchéng, неофіційна 

назва – «Великий китайський файрвол» (англ. Great Firewall of China – гра слів, 

похідне від англ. Great Wall of China – Велика Китайська стіна) – системи 

фільтрації змісту Інтернету в КНР. Китайський викладач має бути готовим до 

використання лише доступних на території країни сайтів та враховувати, що не 

всі електронні матеріали, наприклад, підручники іноземного походження, 

можуть бути доступні.  

Отже, оновлення змісту освіти потребує нових форм та методів 

професійної підготовки майбутніх фахівців з іноземної мови та прикладної 

лінгвістики. Узагальнені результати досвіду китайських університетів в 

організації навчальної діяльності магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики дали можливість визначити відмінності у трактуванні поняття 
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«метод навчання» у китайських теоретичних працях. Виявлено, що освітні 

програми з іноземної мови та прикладної лінгвістики передбачають такі основні 

форми організації навчальної діяльності магістрантів-лінгвістів, як: лекція, 

семінар, тьюторство, практичне заняття та самостійна робота. Виявлено, що 

головними інноваційними методами навчання у підготовці магістрантів за 

спеціальністю «Іноземна мова та прикладна лінгвістика» є вебінар, 

комп’ютерний проект, веб-квест, мультимедійні презентації веб-сторінки, сайту, 

додатка.  

 

Висновки до другого розділу. 

У системі вищої освіти КНР законодавчому забезпеченню освітнього 

процесу приділяється достатня увага. Нормативно-правове врегулювання 

професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики в 

КНР представлено низкою документів уряду КНР, стратегіями та програмами 

Міністерства освіти КНР, нормативно-правовими актами Відділу вищої освіти 

Міністерства освіти КНР, матеріалами Національного науково-дослідницького 

центру з іноземних мов та прикладної лінгвістики у КНР та Інституту 

прикладного мовознавства Міністерства освіти КНР. Затверджені документи 

спрямовані на розвиток професійної освіти Китаю та досягнення світових 

стандартів. На основі детального аналізу нормативно-правових документів, що 

врегульовують професійну підготовку магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики, з’ясовано терміни навчання, форми та методи організації освітнього 

процесу, вимоги щодо загальних правил прийому до магістратури, вимог до 

університетів щодо організації навчальної діяльності тощо. Студіювання 

документальних джерел засвідчило, що реформування освітньої системи Китаю 

спрямоване на підвищення якості освіти, її розвиток на наукових засадах з метою 

прискорення соціалістичної модернізації. 

Було з’ясовано, що система освіти Китаю охоплює декілька рівнів, а саме: 

дошкільне виховання, початкова освіта, середня освіта, загальна вища освіта, 

післядипломна освіта. Усі заклади вищої освіти можна поділити за критеріями: 
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1) за формою власності: державні, приватні та незалежні; 2) за типом наукової 

діяльності заклад вищої освіти поділяються на 4 типи: дослідницький, дослідно-

навчальний, навчально-дослідницький, навчальний; 3) за галузями підготовки 

заклади: змішанні, гуманітарні, технічні, медичні, правові, спортивні, мистецькі 

та ін.; 4) за типом державного фінансування (фінансування закладів освіти 

здійснюється відповідно до урядових проектів, за якими уряд підтримує та 

розвиває їх діяльність: «Проект С9» – перший рівень інвестицій; «Проект 985» – 

другий рівень; «Проект 211» – третій рівень, проект «Університети світового 

рівня та першокласні спеціальності» та інші проекти).  

Виявлено, що станом на 2019 р. в усій країні функціонували 2 956 закладів 

вищої освіти під керівництвом Міністерства освіти КНР. Серед них – 2 688 

закладів вищої освіти та 268 закладів вищої освіти дорослих. У 2018/2019 

навчальному році 174 закладів вищої освіти оголосили набір на спеціальність 

«Іноземна мова та прикладна лінгвістика».  

Як свідчать наведені дані, більшість університетів, що пропонують 

студентам навчання у магістратурі за спеціальністю «Іноземна мова та 

прикладна лінгвістика» перебувають під керівництвом Міністерства освіти КНР, 

окрім Пекінського університету авіації і космонавтики, який підпорядкований 

Міністерству промисловості й інформатизації КНР. Більшість закладів є 

державними, дослідними ЗВО змішаного профілю підготовки, що займають гідні 

позиції у рейтингах з-поміж провідних університетів країни та світу. 

Тривалість навчання в магістратурі з цієї спеціальності зазвичай складає 3 

роки. Упродовж перших двох років відбувається вивчення теоретичних 

дисциплін та здійснюється підготовка до написання дипломної роботи. Третій 

рік передбачає проведення дослідження, написання та захист дипломної роботи. 

Після опрацювання навчальних планів провідних закладів, де здійснюється 

підготовка у магістратурі за напрямом «Іноземна мова та прикладна лінгвістика», 

було виявлено, що основною метою професійної підготовки магістра іноземної 

мови та прикладної лінгвістики є виховання сучасного фахівця високої 

кваліфікації, який має необхідні моральні та професійні якості з метою реалізації 
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завдань модернізації соціалізму з китайською специфікою та подальшого 

розвитку КНР.  

Було з’ясовано, що професійна підготовка магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики в університетах КНР повинна враховувати теорії 

мотивації та ґрунтуватися на компетентнісному підході. Сучасний підхід до 

класифікації теорій мотивації полягає у виділенні двох великих груп теорії 

мотивації –  змістових та процесуальних.  

Охарактеризовано професійні компетентності, якими оволодівають 

студенти магістратури закладів вищої освіти Китаю за спеціальністю «Іноземна 

мова та приладна лінгвістика» (переклад науково-технічної літератури; розробка 

природно-мовного інтерфейсу та діалогових систем спілкування з комп’ютером; 

створення фондів природних мов – мов спілкування людей, що не створена 

штучно, а тому не має автора; розробка електронних словників та 

термінологічних банків даних; удосконалення існуючих та створення нових 

систем комп’ютерного перекладу; комп’ютерне реферування, анотування та 

індексування науково-технічної документації та ін.).  

Нами був проведений аналіз навчальних планів та програм підготовки 

магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики, який дозволяє зробити 

висновок, що специфіка навчання в китайських закладах вищої освіти полягає у 

врахуванні результатів професійних іспитів за кредитно-модульною системою та 

особливим змістом програм. Навчальні плани університетів КНР, що 

пропонують підготовку магістрів з цієї спеціальності є гнучкими, відсутній 

строго регламентований перелік дисциплін для вивчення. З’ясовано, що методи 

оцінювання поділяються на іспити та заліки. Перевірка знань з дипломної 

програми проходить у формі іспиту, дисципліни для отримання ступеню 

магістра – у формі іспитів та заліків. 

Виявлено, що освітні програми з іноземної мови та прикладної лінгвістики 

передбачають такі основні форми організації навчальної діяльності студентів-

лінгвістів, як: лекція, семінар, тьюторство, практичне заняття та самостійна 

робота. Виявлено, що провідними інноваційними методами навчання у 
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підготовці магістрів за спеціальністю «Іноземна мова та прикладна лінгвістика» 

є: вебінар, комп’ютерний проект, веб-квест, мультимедійні презентації, веб-

сторінки, сайти, додатки.  

Як доводять наші наукові розвідки, найбільшим попитом на ринку праці 

Китаю користуються фахівці з комп’ютерного програмного забезпечення (31%), 

зокрема з таких професій, як: інженер-програміст, інженер з розроблення 

програмного забезпечення, інженер з розробки програмного забезпечення Java, 

інженер з розроблення операційної системи Android, інженер з вбудованого 

програмного забезпечення та ін. Попит на фахівців з електронної комерції 

складає 22%, обслуговування комп’ютерів – 17%. Також існує потреба у 

фахівцях з іноземної мови та прикладної лінгвістики у сфері розроблення 

електронних технологій (8%). На фахівців у сфері освіти та науки припадає 

незначний відсоток робочих місць (близько 2%). Важливо, що підготовка 

фахівців з іноземної мови та прикладної лінгвістики у Китаї відбувається за умов 

гармонійного поєднання лінгвістичної та технічної складових у процесі навчання, 

що надає випускникам магістратури конкурентні переваги на китайському ринку 

праці.  

Результати дослідження, представлені у розділі, викладено в публікаціях 

автора: Гунько, Л. (2017m), Гунько, Л. (2017l), Гунько, Л. (2017k), Гунько, Л. 

(2017j), Гунько, Л. (2017i), Гунько, Л. (2017h), Гунько, Л. (2017g), Гунько, Л. 

(2017e), Гунько, Л. (2017d), Гунько, Л. (2017a) , Гунько, Л. & Пазюра, Н. (2018g), 

Гунько, Л. (2018f), Гунько, Л. (2018e), Гунько, Л. (2018c), Гунько, Л. (2018a), 

Hunko, L. (2019e), Hunko, L. (2019d), Гунько, Л. (2019c), Гунько, Л. (2019b), 

Гунько, Л. (2019a), Hunko, L. (2020b), Гунько, Л. (2020a). 
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РОЗДІЛ 3.  

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІДЕЙ КИТАЙСЬКОГО 

ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ НА МАГІСТЕРСЬКОМУ 

РІВНІ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

3.1. Особливості професійної підготовки магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики у закладах вищої освіти України  

Сучасні інтеграційні тенденції, що виявляються у співпраці України й 

Китаю у ключових сферах політики, економіки та освіти, зміцнення і розвитку 

міжкультурних зв’язків між двома країнами, визначають актуальність питання 

професійної підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері іноземної мови та 

прикладної лінгвістики для супроводу усіх напрямів міждержавної взаємодії.  

У ст. 42 Закону України «Про освіту» акцентовано увагу на тому, що «вища 

освіта забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку, 

здобуття громадянами освітньо-професійних рівнів відповідно до їх покликань, 

інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення їх кваліфікації» (Закон України «Про освіту», 

2017). У Національній доктрині розвитку освіти серед пріоритетних напрямів 

вдосконалення вищої освіти зазначено «забезпечення високої якості вищої освіти 

та професійної мобільності випускників вищих навчальних закладів на ринку 

праці шляхом інтеграції вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, 

наукових установ та підприємств, запровадження гнучких освітніх програм та 

інформаційних технологій навчання» (Національна доктрина про освіту, 2002). 

Підвищення якості освіти – це необхідна умова покращення життя, основа 

демократизації політичного устрою, модернізації економіки, розвитку культури 

інноваційного мислення, утвердження фундаментальних цінностей буття 

людини (Третько, 2014). Водночас в освітньому процесі сучасного закладу вищої 

освіти першочерговим завданням є не лише формування певних знань, умінь і 

навичок, а й інтеграція знань і практики як здатності випускників 
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використовувати набуті в ході навчання знання і досвід з метою вирішення 

професійних завдань (Барабаш, 2015).  

Л. Базиль доводить, що цифрова епоха актуалізує не власне знання, а 

вміння їх самостійно здобувати, критично переосмислювати, творчо 

використовувати для розв’язання ситуацій у соціокультурній, професійній, 

індивідуально-особистісній сферах буття. Особливого значення набуває 

індивідуально-особистісна спроможність людини виокремлювати ціннісну 

сутність і творчо осмислювати сприйняту інформацію. Такі якості важливі у 

процесі здобуття освіти, переважно літературної (Базиль, 2016).  

Водночас професійна підготовка в університеті, на думку Л. Виговської, 

повинна відбуватися за таких умов: 

– створення у процесі навчання ситуацій, які максимально моделюють 

майбутню професійну діяльність спеціаліста; 

– залучення студентів до різноманітних форм і видів пізнавальної 

діяльності, що активізують самостійність, ініціативність, винахідливість, творчій 

потенціал; 

– цілеспрямоване виявлення й розвиток творчих здібностей майбутнього 

фахівця (Виговська, 2010).  

М. Прадівлянний та Н. Бондар зазначають, що розуміння професійної 

підготовки як процесу особистісного розвитку та оволодіння досвідом 

майбутньої предметної діяльності дає змогу схарактеризувати компетентного 

фахівця як такого, що спрямований у майбутнє, зорієнтований на самоосвіту й 

самовдосконалення (Прадівлянний & Бондар, 2017).  

На думку Н. Авшенюк та Л. Костіної, розвиток особистості необхідний для 

людини, яка прагне утверджуватися, здобути освіту, бути відданою своїй праці, 

стати конкурентоспроможним і перспективним фахівцем (Авшенюк, & Костіна, 

2014). Водночас О. Семеног стверджує, що навчальні практики є етапами 

особистісного формування майбутнього фахівця, розвитку його загальної і 

професійної культури (Семеног, 2004).  

У стратегії модернізації української освіти акцентовано увагу на 



 153 

необхідності упровадження компетентнісного підходу в освіті, що передбачає не 

просту трансляцію знань, умінь і навичок від викладача студенту, а формування 

у майбутніх фахівців професійної компетентності. Іншими словами, основною 

метою професійної освіти є підготовка кваліфікованого працівника відповідного 

рівня та профілю, конкурентоспроможного на ринку праці, компетентного, що 

вільно володіє своєю професією та орієнтується в суміжних сферах діяльності, 

готового до постійного професійного зростання, соціальної професійної 

мобільності (Загіка, 2015).   

О. Комочкова зазначає, що компетентісний підхід у сучасній освіті повинен 

забезпечити рівень професійної компетентності майбутніх лінгвістів, який 

репрезентований сформованістю в студента поняття «компетентність» як єдності, 

де науково орієнтована основа дії визначає логіку її практичного виконання, що 

спрямована на ефективне виконання студентом професійних завдань (Комочкова, 

2018).  

Компетентність представляється в дослідженні М. Розова як сукупність 

трьох аспектів:  

- смислового: включає адекватність осмислення ситуації в більш 

загальному культурному контексті, тобто в контексті наявних культурних зразків 

розуміння, ставлення, оцінки;  

- проблемно-практичного: забезпечує адекватність розпізнання ситуації, 

адекватну постановку та ефективне виконання цілей, завдань, норм у даній 

ситуації;  

- комунікативного: що фокусує увагу на адекватному спілкуванні в 

ситуаціях культурного контексту і з приводу таких ситуацій з урахуванням 

відповідних культурних зразків спілкування та взаємодії (Розов, 1996). 

Рада Європи виділяє п’ять базових компетенцій, необхідних сьогодні будь-

яким фахівцям. У контексті підготовки магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики вони набувають особливого значення.  

1. Політичні та соціальні компетенції, пов’язані зі здатністю брати на себе 

відповідальність, брати участь у спільному прийнятті рішень, брати участь у 
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функціонуванні та розвитку демократичних інститутів.  

2. Компетенції, що стосуються життя в полікультурному суспільстві, 

покликані перешкоджати виникненню ксенофобії, поширенню нетерпимості та 

сприяють як усвідомленню відмінностей, так і формування готовності жити з 

людьми інших культур, мов і релігій.  

3. Компетенції, що визначають володіння усним та письмовим 

спілкуванням, важливим у роботі і громадському житті з метою уникнення 

суспільної ізоляції. До цієї групи входить володіння кількома мовами, що набуває 

вагомого значення.  

4. Компетенції, пов’язані з розвитком суспільства інформації: володіння 

новими технологіями, розуміння їх позитивних і негативних аспектів, критичне 

ставлення до поширюваних ЗМІ та в Інтернеті  інформації та рекламі.  

5. Компетенції, що реалізують здатність і бажання навчатися все життя, не 

лише в професійному плані, але і в особистому та суспільному житті (Соловова, 

2006). 

Як зазначає О. Юдіна, підвищуючи іншомовну міжкультурну 

компетентність, ми підвищуємо і професійну компетентність, оскільки 

майбутній фахівець нового типу, який володіє іноземною мовою, часто має 

здійснювати професійну діяльність на міжнародному рівні, пристосовуватись до 

нового засобу спілкування, пізнавати іншу культуру та осмислювати власні 

етнокультурні першоджерела, швидко адаптуючись у полікультурному просторі 

та виявляючи толерантне ставлення до чужої мови та культури (Юдіна, 2009). 

Ю. Баканова дотримується думки, що комунікативна компетентність 

розглядається у зв’язку з загальноєвропейським компонентом змісту освіти, де 

основним змістом компетентності вважається формування таких якостей, як 

комунікативність, рефлексія, відповідальність, здібність до співробітництва та 

операції, ініціативність та професійна активність. Навчання майбутніх 

спеціалістів вищезазначеним умінням комунікації з представниками інших країн 

та цілеспрямоване формування в них якостей, які затребувані сучасністю, досі 

залишається поза зоною дії, хоча у зарубіжній практиці навчанню професійній 
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комунікації з представниками інших культур приділяється значна увага. 

Оволодіння вміннями комунікативної взаємодії вважається показником рівня 

високого професійного розвитку спеціаліста (Баканова, 2008). 

Зазначимо, що Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) 

рівня галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 035 Філологія, що був 

затверджений та набув чинності відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 20. 06. 2019 р. № 871 (далі – Стандарт) системно сконструював 

вимоги до компетентності магістра іноземної мови та прикладної лінгвістики, 

вимоги до засвоєння знань, а також комплексної підготовки до професійної 

діяльності з дисципліни. Відповідно до отриманої фундаментальної і 

спеціалізованої підготовки випускник може здійснювати такі види діяльності: 

організаційно-управлінську, науково-дослідну, проектну та науково-методичну. 

Основними завданнями навчання є підготовка фахівців, здатних розв’язувати 

складні задачі і проблеми, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, у 

діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і 

оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією 

успішної комунікації різними мовами (Стандарт вищої освіти магістра філології, 

2019). 

Згідно зі Стандартом магістри повинні мати сформовані інтегральну, 

загальну, спеціальну (фахову, предметну) компетентності.  

Інтегральна компетентність передбачає здатність розв’язувати складні 

задачі і проблеми у сфері лінгвістики, літературознавства, фольклористики, 

перекладу в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності охоплюють здатність спілкуватися іноземною 

мовою; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; навички 

використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність 

спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
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експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); здатність 

проведення досліджень на належному рівні; здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) та ін. На нашу думку, означені аспекти загальної компетентності 

відображають важливість наукової, винахідницької та творчої діяльності 

студентів; розкриття інтелектуального, наукового та творчого потенціалу 

майбутніх фахівців з іноземної мови та прикладної лінгвістики; розвитку 

студентського міжвузівського та міжнародного наукового співробітництва.  

У Стандарті сформульовані такі спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності здобувачів: 1) Здатність вільно орієнтуватися в різних 

лінгвістичних напрямах і школах. 2) Здатність осмислювати літературу як 

полісистему, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового 

літературознавства. 3) Здатність критично осмислювати історичні надбання та 

новітні досягнення філологічної науки. 4) Здатність здійснювати науковий аналіз 

і структурування мовного / мовленнєвого й літературного матеріалу з 

урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів. 5) Усвідомлення 

методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для 

досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх 

результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на 

результати досліджень та інновацій. 6) Здатність застосовувати поглиблені 

знання з обраної філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань. 

7) Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі 

філологічних досліджень. 8) Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, 

логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату. 

(Стандарт вищої освіти України, 2019).  

В. Дубчинський відзначає, що підготовка спеціалістів з прикладної 

лінгвістики у технічних вищих навчальних закладах передбачає формування 

широко / глибоко освіченої особистості, яка володіє знаннями, уміннями та 

навичками використання мовознавчих категорій, понять та теоретичних 

положень на практиці, у різних сферах народного господарства. Основною 

метою спеціальності «Прикладна лінгвістика» є формування 
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міждисциплінарного фахівця на межі наук – мовознавства та інших 

інформаційних, технічних, виробничих галузей людської діяльності. Визначений 

Міністерством освіти та науки України напрям підготовки прикладних лінгвістів 

– «Філологія» – підкреслює та вимагає від технічних вузів спрямованості на 

гуманітарну складову технічної освіти (Дубчинський, 2015).  

Е. Мажар вважає, що зміст професійної підготовки фахівців з лінгвістики 

має відповідати принципам модульного проектування в контексті 

багатоаспектної міжкультурної взаємодії; актуальних потреб реального ринку 

праці майбутніх лінгвістів; включення прийомів продуктивної діяльності, 

інтуїтивно-творчих вправ та емоційно-ціннісних відносин тощо (Мажар, 2017).  

Слушною є думка І. Ішутіної про те, що певним чином усі базові знання 

лексики, граматики, синтаксису мови, яка вивчається, у процесі професійної 

підготовки лінгвіста повинні бути реалізовані у вмінні ефективно виконувати 

усну та письмову мовленнєву комунікацію іноземною мовою відповідно до 

комунікативних потреб, намірів у ситуаціях спілкування з врахуванням умов 

мовленнєвого акту (Ишутина & Салосина, 2015).  

Важливими для нашого дослідження є погляди А. Бударіної щодо сутності 

номотетичного підходу до професійної підготовки фахівця з лінгвістики. 

Дослідниця стверджує, що орієнтація на номотетичний підхід до професійної 

підготовки фахівця з лінгвістики має ґрунтуватися на аксіоматичних підходах, 

суть яких полягає в тому, що чітке окреслення цілей навчання має сприяти 

відбору й проектуванню змісту, організації освітнього процесу та управлінню 

ним, обранню методів і засобів навчання з огляду на необхідний рівень 

кваліфікації майбутніх фахівців з лінгвістики, методів оцінювання досягнутих 

результатів навчання й регулярно відтворюваних закономірностей 

міжкультурного спілкування. Зазначенні критерії в їх комплексному застосуванні 

відображають сутність професійної універсальності фахівця з лінгвістики 

(Бадурина, 2010).  

А. Калякін стверджує, що сучасний фахівець, який працює з перекладом, 

має володіти розвиненим інтелектом, високою загальною культурою та широкою 
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ерудицією, володіти трьома іноземними мовами, знати історію, культуру та 

географію країн, з мовами яких працює, володіти основами сучасної 

інформаційної та ділової культури, мати навички інформаційно-аналітичної 

роботи, володіти основами професійних знань в певній предметній області, вміти 

зберігати конфіденційну інформацію та забезпечувати її недоступність, знати 

правові аспекти перекладацької діяльності, вміти працювати у стресових 

ситуаціях (Калякин, 2013). 

А. Рахманова зазначає, що професійна діяльність лінгвіста-педагога, 

лінгвіста-перекладача – неоднозначна, складна й емоційно навантажена. У 

зв’язку з цим важливо, щоб фахівець з лінгвістики не лише володів педагогічною 

майстерністю, його результати діяльності мають вирізнятися високою 

ефективністю і стабільністю. На думку дослідниці, існують два типи вимог до 

практичної діяльності фахівця з лінгвістики, що подані нижче.  

1. Професійна грамотність. Ця вимога зумовлена тим, що професія 

лінгвіста-перекладача, лінгвіста-педагога – мультидисциплінарна за характером, 

оскільки тісно пов’язана з низкою галузей науки і практики (психологія, 

соціологія, педагогіка, методика викладання іноземної мови тощо). Ця професія 

передбачає не лише наявність знань, а й практичних умінь реалізації технологій 

цих галузей.  

2. Соціокультурна компетентність (наявність знань про різні соціальні та 

культурні сфери) (Рахманова, 2007). 

О. Огієнко зауважує, що соціокультурна компетентність передбачає не 

лише наявність знань про різні соціальні та культурні сфери, а й здатність і 

готовність до взаємодії з людьми в різних аспектах життя, зокрема в 

професійному (Огієнко, 2013). 

На думку О. Халабузар, однією з концепцій фахової підготовки лінгвістів є 

особистісно-орієнтоване навчання, що ґрунтується на науково обґрунтованій 

організації взаємодії, за якої створено оптимальні умови для розвитку в суб’єктів 

навчання здатності до самоосвіти, самовизначення, самостійності й 

самореалізації (Халабузар, 2015). 
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В. Коваль слушно вважає, що формування професійної компетентності 

майбутніх філологів має відбуватися з огляду на зміни в системі освіти на 

сучасному етапі інтеграції України до європейського освітнього простору, що 

підвищує вимоги до фахівців та якості їхньої підготовки, має орієнтуватися на 

компетентнісний підхід, бути побудованим на основі принципів 

фундаментальності, системності й неперервності, що потребує внесення змін до 

змісту теоретичної і практичної підготовки (Коваль, 2013).  

На підставі аналізу вітчизняної психолого-педагогічної та методичної 

літератури, беручи до уваги відмінності трактування сутності поняття 

«прикладна лінгвістика» та визначені вимоги до магістрів з іноземної мови та 

прикладної лінгвістики, можемо конкретизувати, що «професійна підготовка 

магістра іноземної мови та прикладної лінгвістики» – це процес набуття певних 

знань, умінь і навичок використання понять та теоретичних положень на 

практиці, вміння самостійно, критично переосмислювати, творчо 

використовувати матеріал з метою вирішення професійних завдань, що формує 

фахівця відповідного рівня та профілю, конкурентоспроможного на ринку праці, 

компетентного, що вільно самореалізовується у професії. 

Схарактеризуємо вимоги до фахівця з іноземної мови та прикладної 

лінгвістики, що реалізуються у процесі професійної підготовки у закладах вищої 

освіти України.  

В сучасних умовах роль раціонального вибору змісту освіти визначається 

прагненням України істотно підвищити конкурентоспроможність українських 

випускників на міжнародному ринку праці та подальшим зміцненням авторитету 

нашої країни. Зміст освіти представляє одну з найважливіших педагогічних 

категорій, виступає визначальним фактором вирішення діалектичної 

суперечності між необхідністю, з однієї сторони, забезпечення прийнятності у 

передачі матеріальних та духовних цінностей від одного покоління до іншого, а 

з іншої – забезпечення неперервності процесів суспільного розвитку, науково-

технічного, економічного та соціального прогресу людства (Національна 

стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 2013 ).  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#n10
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Для нашого дослідження становить науковий інтерес зміст професійної 

підготовки майбутніх фахівців з іноземної мови та прикладної лінгвістики в 

Китаї, оскільки досвід китайських закладів вищої освіти щодо структурування 

змісту навчання є цінним з позиції здійснення  реформаційних змін в освіті 

України. Підтвердженням цьому слугує думка В. Кременя: «Потребує зміни сам 

зміст навчання. Треба чіткіше та однозначніше визначити фундаментальні знання 

в різних сферах вивчення людини і світу, сепарувати їх від надмірної 

інформаційної складової, що має виконувати роль ілюстративного 

супроводження пізнавального процесу. З урахуванням людиноцентристських 

тенденцій треба, не зменшуючи можливості пізнання природи і світу, надати 

більшу можливість для пізнання людини, її психофізіологічних та 

життєдіяльнісних особливостей, для індивідуального самопізнання. Необхідно 

також відпрацювати механізм систематичного оновлення змісту навчання 

відповідно до розвитку науки та набуття людством нових знань. Зміст навчання 

має відображати все багатство раціональних знань людства, зокрема в духовній 

сфері» (Зміст освіти у вищій школі, n. d.). 

В Україні підготовка здобувачів вищої освіти відбувається відповідно до 

переліку знань і спеціалізацій, який було укладено 29 квітня 2015 р. 

Спеціалізація 035.10 «Прикладна лінгвістика» є складовою спеціальності 035 

«Філологія», що входить до галузі знань 03 «Гуманітарні науки». Основні вимоги 

до підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики в Україні 

закріплені у таких документах: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про 

вищу освіту»; Закон України «Про освіту» (від 05.09.2017 р. № 2145-VІІІ); Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 25.05.2016 р. № 567 «Про затвердження 

Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та 

магістра за спеціальністю 035 «Філологія»; Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 01.06.2016 р. № 600 «Про затвердження та введення в дію 

Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти»; 

Постанова Кабінету міністрів України від 23.11.2011 р. №1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій»; Постанова Кабінету міністрів 
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України від 29.04.2015 р. №266 «Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»; 

Класифікатор професій: ДК 003: 2010; Стандарти і рекомендації щодо 

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG); International 

Standard Classification of Education (ISCED 2011); ISCED Fields of Education and 

Training 2013 (ISCED-F 2013) та ін.  

За даними Держстату на початок 2019 р. в Україні функціонують 282 

університети, академії та інститути, у 18 з них можна отримати диплом бакалавра 

зі спеціальності «Іноземна мова та прикладна лінгвістики». Однак лише в 12 

університетах країни здійснюється професійна підготовка магістрів за 

спеціальністю «Іноземна мова та прикладна лінгвістика». До цих закладів 

належать: Київський національний університет імені Т. Шевченко (кафедра 

української мови та прикладної лінгвістики), Львівський національний 

університет імені І. Франка (кафедра загального мовознавства), Миколаївський 

національний університет імені В. О. Сухомлинського (кафедра загальної та 

прикладної лінгвістики), Національний аерокосмічний університет імені 

М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (кафедра прикладної 

лінгвістики), Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут» (кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем), Національний 

університет «Львівська політехніка» (кафедра прикладної лінгвістики), 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (кафедра прикладної 

лінгвістики), Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

(кафедра прикладної лінгвістики), Ужгородський національний університет, 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (кафедра прикладної 

лінгвістики), Херсонський державний університет (кафедра перекладознавства 

та прикладної лінгвістики), Черкаський державний технологічний університет 

(кафедра прикладної лінгвістики) (Додаток Р). 

Термін навчання магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики 

регламентований освітньою програмою і становить від 1 року 4 місяців до 1 року 

10 місяців. Обсяг освітньої програми становить 90 – 120 кредитів ЄКТС. 

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/intelektualni-komp-yuterni-sistemi/
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Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення 

загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, 

визначених Стандартом. Для здобуття другого (магістерського) рівня вищої 

освіти прийом на навчання відбувається на основі першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за умови успішного проходження додаткового вступного 

випробування із загального мовознавства, з урахуванням середнього балу 

додатка диплома про базову вищу освіту. Викладання здійснюється українською 

та англійською мовами.  

Так, наприклад, у Миколаївському національному університет імені 

В. О. Сухомлинського метою освітньої програми є формування у студентів 

інтегральних, загальних та професійних компетентностей, що сприятиме 

підготовці висококваліфікованих, конкурентноспроможних фахівців у галузі 

сучасної філології. Освітня програма магістратури спрямована на глибоке 

вивчення студентами актуальних проблем лінгвістики та студіювання її новітніх 

галузей, що мають прикладний характер; англійської мови; прийомів і технік 

перекладу та редагування текстів різних функціональних стилів і жанрів; 

урахування та застосування новітніх інформаційних технологій у галузях 

лінгвістики, зокрема під час моделювання лінгвістичних процесів; проведення 

аналітико-синтетичної обробки лінгвістичного матеріалу, впровадження 

результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність філолога. 

Мобільність за програмами IREX, UGRAD, ТЕМПУС-ТАСІС, ЕРАЗМУС 

МУНДУС та ін.  рекомендується, але не є обов’язковою; всі студенти можуть 

брати участь у спеціальних семінарах разом із учасниками програм.  

На підставі проаналізованих навчальних планів закладів вищої освіти, де 

проводиться професійна підготовка майбутніх магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики, можемо зробити висновки, що освітня-професійна 

програма підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 035 «Філологія» спеціалізацією 035.10 «Прикладна лінгвістика» 

галузі знань 03 «Гуманітарні науки» кваліфікацією «Магістр прикладної 

лінгвістики» передбачає обов’язкові та вибіркові компоненти. До обов’язкових 
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компонентів належать навчальні дисципліни, курсові роботи, практики, 

кваліфікаційні роботи, а до вибіркових – дисципліни за вибором вищого 

навчального закладу (фахова спеціалізація) та дисципліни вільного вибору 

студента. Дисципліни поділяються на цикли природничо-наукової, професійної 

та практичної, гуманітарної й соціально-економічної підготовки.  

Закон України «Про вищу освіту» від 2014 р. гарантує українським 

студентам право самостійно обирати щонайменше 25% від обсягу освітньої 

програми. До цього часу процедура вільного вибору студентами навчальних 

дисциплін формальна та продиктована здебільшого самим закладом освіти, 

зокрема випусковою кафедрою. Можливість вибору дисциплін із різних 

факультетів та кафедр – ефективний інструмент міждисциплінарності (Закон 

України «Про вищу освіту», 2014).  

Викладання ґрунтується на принципах студентоцентрованого навчання, 

самонавчання, проблемно-орієнтованого навчання,  передбачає проходження 

обчислювальної, комп’ютерно-лінгвістичної, педагогічної практик, спрямоване 

на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну 

практику, дуальну, дистанційну освіту тощо (Освітньо-професійна програма 

«Прикладна лінгвістика» рівень вищої освіти – другий (магістерський) за 

спеціальністю 035 «Філологія» та спеціалізацією 035.10 «Прикладна лінгвістика 

для підготовки магістрів Національного аерокосмічного університету імені М. Є. 

Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2017). Під час викладання 

упроваджуються такі підходи, як компетентнісний, особистісно орієнтований, 

діяльнісно-орієнтований, суб’єктно-діяльнісний та системний. Оцінювання 

майбутніх магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики відбувається за 

європейською шкалою: А, В, С, D, E, FX, F. Оцінювання є письмове (виконання 

рефератів, тестових змістовно-модульних контрольно-екзаменаційних робіт 

відповідно до вимог ОПП); усне (складання колоквіумів, практичних робіт за 

подвійною системою оцінювання – теоретичні знання та практичні навички; 

презентації Power Point, підготовка звітів про проходження виробничих практик). 

Оцінювання проводиться на основі аналізу успішності, оцінки якості рішень 
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виконаних завдань, передбачених ОПП, а також рівня сформованості 

компетентностей для вирішення основних професійних завдань діяльності, які 

можуть виникнути. Підсумкову атестацію магістрантів після виконання 

навчального плану в повному обсязі здійснює екзаменаційна комісія у формі 

кваліфікаційного іспиту або фахового інноваційного проекту. (Освітньо-

професійна програма «Прикладна лінгвістика» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія спеціалізація 035.10 Прикладна 

лінгвістика галузі знань 03 Гуманітарні науки кваліфікація: магістр філології за 

спеціалізацією (прикладна лінгвістика) Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського, 2019).  

Основними організаційними формами навчання майбутніх фахівців з 

іноземної мови та прикладної лінгвістики в українських університетах є лекція, 

семінарське заняття, практичне й лабораторне заняття, самостійна робота, 

консультація, практика, предметні олімпіади, державна підсумкова атестація.  

Однак, на нашу думку, для всебічного розвитку філологічної науки, 

зокрема прикладної лінгвістики, доцільно включити до інтегральних 

компетентностей дослідження аспектів мови, її аналіз, синтез, глобальні зв’язки 

і взаємодії мови з мисленням, тобто штучного інтелекту (languge data processing), 

способи практичного використання мови, вирішення широкого кола практичних 

завдань на основі оптимізації комунікативної, епістемологічної, когнітивної 

функцій мови.  

Незважаючи на те, що у Стандарті вищої освіти магістра філології 

імплетементовані літературознавчі концепції, методики та підходи, хочемо 

звернути увагу на те, що у освітніх програмах спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності конкретизуються з урахуванням предметних векторів прикладної 

лінгвістики. Так, у Миколаївському національному університеті імені 

В. О. Сухомлинського до спеціальних (фахових, предметних) компетентностей 

також входять:  

1) Володіння уміннями та навичками здійснювати мовленнєву діяльність, 

зумовлену комунікативною метою та будувати рекламну кампанію. Здатність 
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типологізувати основні канали та форми здійснення зв’язків із громадськістю, 

створювати різні за сугестією PR-тексти. 

2) Володіння методами аналізу й структурування мовного матеріалу, 

навичками іншомовної комунікативної компетенції, її складовими 

(лінгвістичною, мовленнєвою, дискурсивною, функціональною, 

соціолінгвістичною, соціокультурною). 

3) Набуття знань, умінь і навичок усного й писемного спілкування 

англійською мовою, що ґрунтується на лінгвокультуротворчому принципі. 

4) Володіння сучасною термінологією, уміннями та навичками 

здійснювати лінгвістичний аналіз художнього тексту англійською мовою. 

5) Володіння основними поняттями та етапами автоматизованої обробки 

лінгвістичної інформації в корпусі національної мови, методами пошуку 

інформації у корпусі. 

6) Здатність застосовувати знання у суміжних областях для вирішення 

професійних завдань, знаходити специфічні характеристики текстів та володіти 

методами їх статистичної обробки. 

7) Здатність застосовувати багатий арсенал сучасних інформаційних 

технологій, що дозволяють істотно підвищити продуктивність дослідницької 

праці, як при пошуку інформації, так і при класифікації та обробці мовних 

матеріалів. 

Отже, конкретизовані в освітніх програмах спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності базуються на фундаментальних засадах лінгвістики з 

урахуванням міждисциплінарного розвитку прикладної лінгвістики. Стандарт 

вищої освіти магістра філології також має відображати основні предметні 

вектори прикладної лінгвістики.  

Повний перелік складників інтегральної, загальної та спеціальної (фахової, 

предметної) компетентностей подано у Додатку С.  

Відповідно до Стандарту вищої освіти магістра філології атестація 

майбутнього фахівця здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 

роботи. Кваліфікаційна робота спрямована на розв’язання спеціального завдання 
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та / або практичної проблеми в галузі філології (відповідно до обраної 

спеціалізації), що передбачає проведення досліджень та / або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Кваліфікаційна 

робота не повинна містити академічний плагіат, фабрикації та / або 

фальсифікації, має бути розміщена на сайті закладу вищої освіти чи його 

підрозділу або в репозитарії закладу вищої освіти. 

У закладах вищої освіти атестація випускників освітньої програми 

спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.10 Прикладна лінгвістика 

здійснюється у формі кваліфікаційного іспиту (або захисту дипломного проекту) 

та завершується видачею документу встановленого зразка та присудження йому 

ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації – магістр філології за 

спеціалізацією (прикладна лінгвістика). Атестація здійснюється відкрито та 

публічно.  

Майбутній випускник може працювати в науковій, літературно-видавничій, 

освітній галузях; на науково-дослідних та адміністративних посадах у закладах 

вищої освіти I-IV рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах 

масової інформації, PR та інших комунікативних технологіях, у різноманітних 

фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і 

культурних центрах; у консалтингових фірмах, у сфері логістики та 

інформаційно-комунікативних технологій тощо. Посади, які може обіймати 

випускник після закінчення навчання у Миколаївському національному 

університеті імені В. О. Сухомлинського та Національному аерокосмічному 

університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківському авіаційному інституті», 

представлені у таблиціях 3.1.1. і 3.1.2.  

Таблиця 3.1.1 

Посади, які може обіймати випускник після закінчення навчання у 

Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського 

Код КП Професійна назва посади 

2444.1 Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади) 

2444.2  Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі 

3472 Радіо-, теле- та інші ведучі 

3439 Секретар ради (науково-технічної, наукової, художньо-технічної) 
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Продовження таблиці 3.1.1 

3472  Диктор 

2451.2 Письменники, редактори та журналісти 

2444.2 Редактор-перекладач 

 

Джерело: Освітньо-професійна програма «Прикладна лінгвістика» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія 

спеціалізація 035.10 Прикладна лінгвістика галузі знань 03 Гуманітарні науки 

кваліфікація: магістр філології за спеціалізацією (прикладна лінгвістика) 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, 2019 

 

Таблиця 3.1.2. 

Посади, які може обіймати випускник після закінчення  Національного 

аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківського авіаційного 

інституту» відповідно до кваліфікації «Магістр»  

Код КП Професійна назва посади 

2433 Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу 

2433.1 Наукові співробітники (інформаційна аналітика) 

2433.2 Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики 

2444 Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів 

2444.1 Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади) 

2444.2 Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі 

4112 Оператори машин для оброблення текстів і подібні професії 

4113 Оператори із забору даних 

23464 Друкарка, що працює з іноземним текстом 

24875 Оператор комп’ютерного набору 

24875 Оператор по вводу даних до електронно-обчислювальних машин 

1448.1 Менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних 

агентств та бюро по подорожей 

1473 Менеджери (управителі) у сфері надання інформації 

11661 Асистент референта 
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Продовження таблиці 3.1.2. 

24690 Секретар керівника  

15293 Обробник інформаційного матеріалу 

20062 Адміністратор 

21235 Черговий з роботи із представниками інтуриста і керування та 

обслуговування дипломатичного корпусу 

232 Викладачі середніх навчальних закладів за спеціальністю 

«Англійська мова», «Німецька мова», «Інформатика» 

2310.2 Викладачі університетів за закладів вищої освіти 

 

Джерело: Освітньо-професійна програма «Прикладна лінгвістика» рівень 

вищої освіти – другий (магістерський) за спеціальністю 035 «Філологія» та 

спеціалізацією 035.10 «Прикладна лінгвістика для підготовки магістрів 

Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут», 2017 

 

Діяльність магістрів філології передбачає знання загальних засад 

організаційної роботи в навчально-виховних закладах різного типу, в 

адміністративних, наукових, громадських та інших установах. Узагальненим 

об’єктом діяльності є розроблення лінгвістичного та програмного забезпечення, 

інформаційних, експертних, навчальних систем, використання обчислювальної 

техніки у відділах перекладів, науково-технічної інформації та патентів, 

обчислювальних центрах, ліцеях та ЗВО, переклад з іноземних мов (Держстат, 

2011).  

Відповідно до КВЕД (Державного класифікатора видів економічної 

діяльності за ДК 003:2010), майбутні магістри філології вповноваженні обіймати 

первинні посади в різноманітних сферах (таблиця 3.1.3) (Держастат України, 

2011).  
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Таблиця 3.1.3 

Посади, які можуть обіймати магістри філології (спеціальність «Філологія. 

Прикладна лінгвістика») 

Код 

КП 

Код 

ЗКППТР 

Випуск 

ЄТКД 

Випуск 

ДКХП 
Професійна назва посади 

2131.2    Адміністратор бази даних 

2132.1    Молодший науковий співробітник 

(програмування) 

2131.2 23667   Науковий співробітник (програмування) 

2444.2 20604   Гід-перекладач 

2444.2    Лінгвіст 

2444.2 24316  1 Перекладач 

2444.2 24559  18 Редактор-перекладач 

2444.2 24325   Перекладач технічної літератури 

2444.2    Філолог 

2451.2   18 Редактор науковий 

4112    Оператор інформаційно-комунікаційних 

мереж 

4112   1,18 Оператор комп’ютерного набору 

 

Джерело: Держастат України, 2011. 

 

Аналіз навчальних планів ЗВО України, в яких здійснюється професійна 

підготовка магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики, засвідчив, що 

основними завданнями навчання є підготовка фахівців, здатних розв’язувати 

складні задачі і проблеми, що передбачає проведення досліджень та / або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, у 

діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і 

оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією 

успішної комунікації різними мовами. Конкретизовані в освітніх програмах 
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спеціальні (фахові, предметні) компетентності базуються на фундаментальних 

засадах лінгвістики, але з метою інноваційного розвитку філологічної науки, 

зокрема прикладної лінгвістики, доцільно акцентувати увагу на  сучасних 

предметних векторах прикладної лінгвістики. 

 

3.2. Порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки 

магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики у закладах вищої освіти 

Китаю та України 

Враховуючи те, що стратегічним завдання освітньої політики України 

наразі є вихід освіти на світовий ринок освітніх послуг, поглиблення 

міжнародного співробітництва, розширення участі закладів освіти, учених, 

педагогів, студентів у проектах міжнародних організацій та співтовариств, 

системне зіставлення зарубіжного та вітчизняного досвіду може сприяти 

глибшому осмисленню наявних проблем, виправленню помилок, прорахунків, 

підвищенню ефективності освітньої діяльності українських ЗВО у сфері 

професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики. 

Тому порівняльно-педагогічний аналіз досвіду щодо професійної підготовки 

майбутніх філологів у високорозвинених країнах, зокрема у Китайській Народній 

Республіці, сприятиме удосконаленню фахової підготовки таких фахівців в 

Україні. Це дасть змогу встановити відповідальність європейським та світовим 

стандартам якості фахової підготовки магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики, сприятиме подоланню сформованих стереотипів, що упродовж 

тривалого часу склалися у вітчизняній педагогічній думці. Об’єктивний науково-

порівняльний аналіз педагогічних здобутків КНР може стати цінним джерелом 

для осмислення прогресивних ідей щодо реформування нової стратегії та 

розвитку національної системи вищої освіти у галузі професійної підготовки 

майбутніх магістрі іноземної мови та прикладної лінгвістики.  

Для проведення компаративного педагогічного аналізу нами було 

визначено критерії, за якими здійснювалося порівняння навчальних планів 

окремих ЗВО Китаю, а саме: характеристика навчальних дисциплін, їх кількість, 
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обсяг часу на їх викладення, співвідношення між видами їх підготовки, 

специфіка освітніх програм тощо. При цьому слід врахувати змістове наповнення 

структурних компонентів, показників професійної підготовки  магістрів 

іноземної мови та прикладної лінгвістики (розділ 2).  

У контексті нашого дослідження доцільно визначити такі критерії 

порівняльно-педагогічного аналізу професійної підготовки магістрів іноземної 

мови та прикладної лінгвістики ЗВО Китаю та України, як:  

- цільовий (стратегічні цілі професійної підготовки майбутніх фахівців з 

іноземної мови та прикладної лінгвістики); 

- нормативно-правовий (законодавче поле, що регламентує професійну 

підготовку майбутніх фахівців з іноземної мови та прикладної лінгвістики);  

- організаційний (особливості впорядкованості освітніх процесів у ЗВО, 

що спрямовані на забезпечення якості професійної підготовки майбутніх 

фахівців з іноземної мови та прикладної лінгвістики); 

- змістовий (особливості змістового наповнення професійної підготовки 

майбутніх магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики); 

- технологічний (процедури, методи, технології, що сприяють якісній 

підготовці майбутніх фахівців з іноземної мови та прикладної лінгвістики); 

результативний (підсумкові досягнення реалізації професійної підготовки 

майбутніх філологів);  

- результативний (підсумкові досягнення реалізації професійної 

підготовки майбутніх магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики).  

За цільовим критерієм порівняльно-педагогічного аналізу професійної 

підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики у ЗВО Китаю та 

України доцільно акцентувати увагу на аналізі такого показника, як мета 

професійної підготовки.  

До нормативно-правового критерію порівняльно-педагогічного аналізу 

варто включати такі показники: закони, що регламентують професійну 

підготовку майбутніх магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики; 

стандарти та стратегії професійної підготовки майбутніх магістрів іноземної 
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мови та прикладної лінгвістики. 

Організаційний критерій порівняльно-педагогічного аналізу містить 

наступні показники: особливості вступних випробувань для абітурієнтів; 

тривалість навчання; графік освітнього процесу студентів.  

За змістовим критерієм порівняльно-педагогічного аналізу варто звернути 

увагу на аналіз таких показників: зміст і характеристика професійних 

компетентностей; цикли професійної підготовки за навчальним планом; перелік 

дисциплін навчальних планів; змістове наповнення практичної підготовки.  

Технологічний критерій порівняльно-педагогічного аналізу включає такі 

показники: форми, методи організації освітнього процесу ЗВО з професійної 

підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики; особливості 

оцінювання навчальних досягнень студентів у процесі оволодіння професійними 

компетентностями.  

До результативного критерію порівняльно-педагогічного аналізу варто 

включити такі показники: професійні кваліфікації; сфери працевлаштування.  

Основою для дослідження стали матеріали порівняльно-педагогічного 

аналізу професійної підготовки майбутніх магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики – нормативні документи, що регламентують підготовку 

фахівців, які здобувають професійну освіту у сфері іноземної мови та прикладної 

лінгвістики, навчальні плани, начальні програми дисциплін, графіки організації 

освітнього процесу, положення вступних випробувань, рекламна інформація 

сайтів ЗВО, положення про організацію освітнього процесу.  

Серед основних методів здійснення порівняльно-педагогічного аналізу 

професійної підготовки магістрів іноземної мови у ЗВО Китаю та України нами 

було обрано: теоретичні (вивчення та аналіз офіційних нормативно-правових, 

законодавчих документів, навчальних планів професійної підготовки магістрів 

іноземної мови та прикладної лінгвістики, вивчення науково-педагогічних 

джерел, фахових видань, що висвітлюють результати досліджень з проблем 

фахової підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики); 

емпіричні (моніторинг Інтернет-ресурсів, бесіди та інтерв’ю з представниками 
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ЗВО, що здійснюють професійну підготовку магістрів, листування з 

представниками ЗВО, офіційні зустрічі з обміну досвідом щодо питань 

професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики).  

Для здійснення порівняльно-педагогічного аналізу професійної підготовки 

майбутніх магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики було обрано такі 

ЗВО Китаю та України: Сіаньський університет іноземних мов, де готують за 

спеціалізацією «Іноземна мова та прикладна лінгвістика» освітній рівень 

«Магістр» та Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського, де здійснюють підготовку за спеціалізацією «Прикладна 

лінгвістика» (освітній рівень «Магістр» (Додаток Т)).  

Результати порівняльно-педагогічного аналізу особливостей підготовки 

майбутніх магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики за показником 

«мета професійної підготовки» цільового критерію показали певні відмінності. 

Метою професійної підготовки майбутніх магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики у Миколаївському національному університеті імені 

В. О. Сухомлинського є формування у студентів інтегральних, загальних і 

професійних компетентностей, що сприяє підготовці висококваліфікованих, 

конкурентноспроможних фахівців у галузі сучасної філології. У Сіаньському 

університеті іноземних мов метою професійної підготовки магістрів іноземної 

мови та прикладної лінгвістики є виховання фахівця, що відповідає вимогам 

сучасності, підготовка фахівця вищої кваліфікації, який відповідає моральним 

принципам реалізації модернізації соціалізму з китайською специфікою та 

розвитку суспільства у КНР.  

Узагальнивши положення законів, що регламентують професійну 

підготовку майбутніх магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики, 

відповідно до нормативно-правового критерію, зазначимо, що до основних 

законів, якими керується Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського за спеціалізацією «Прикладна лінгвістика», є: 

Конституція України (1996 р.), Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про 

вищу освіту»; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 
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«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти»; Постанова Кабінету міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій»; Постанова Кабінету міністрів 

України від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»; 

Класифікатор професій: ДК 003: 2010 / (розроб.: М. Гаврицька та ін.); Стандарти 

і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти 

(ESG); International Standard Classification of Education(ISCED 2011); ISCED 

Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013) тощо. 

Стандарти та стратегії професійної підготовки магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики у Сіаньському університеті іноземних мов за цим 

напрямом підготовки регламентовані в Законах «Про вищу освіту КНР» (1995), 

«Про державну мову та писемність КНР» (2000); звітах Державного комітету по 

роботі у сфері мови та писемності, в «Державному плані реформи та розвитку 

КНР на середній та довгий строк (2010-2020 рр.)» (2010), в Програмі 

тринадцятого п’ятирічного плану національного економічного та соціального 

розвитку Китайської Народної Республіки (2016), в «Положенні щодо керування 

загальнонаціональним заліком до магістратури у 2019 році», «Рішенні 

Центрального комітету Комуністичної партії Китаю щодо поглиблення реформи 

освіти та сприяння підвищенню якості освіті» (1999), «Повідомленні 

Міністерства освіти КНР щодо робот з набору абітурієнтів до закладів вищої 

освіти у 2018 році» (2018) тощо. 

Наочно результати порівняльно-педагогічного аналізу професійної 

підготовки майбутніх магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики в 

Миколаївському національному університет імені В. О. Сухомлинського та 

Сіаньському університеті іноземних мов за цільовим та нормативно-правовим 

критеріями представлені в таблиці 3.2.1.  
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Таблиця 3.2.1 

Порівняльна характеристика цільового, нормативно-правового критеріїв 

професійної підготовки майбутніх магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики у Миколаївському національному університет імені 

В. О. Сухомлинського та Сіаньському університеті іноземних мов 

Критерії/Показ

ники 

Характеристика показника 

Миколаївський національний 

університет імені 

В. О. Сухомлинського  

Сіаньський університет 

іноземних мов 

Цільовий критерій 

Мета 

професійної 

підготовки 

майбутніх 

магістрів 

іноземної мови 

та прикладної 

лінгвістики 

Формування у студентів 

інтегральних, загальних та 

професійних 

компетентностей, що 

сприятиме підготовці 

висококваліфікованих, 

конкурентноспроможних 

фахівців у галузі сучасної 

філології. 

Виховання відповідно до вимог 

сучасності, підготовка фахівця 

вищого класу, який відповідає 

моральним вимогам реалізації 

модернізації соціалізму з 

китайською специфікою та 

розвитку суспільства у КНР. 

Нормативно-правовий критерій 

Закони, 

постанови, 

положення та 

звіти, що 

регламентують 

професійну 

підготовку 

магістрів 

іноземної мови 

та прикладної 

лінгвістики  

Конституція України (1996 р.), 

Закон України від 01.07.2014 р. 

№ 1556-VII «Про вищу освіту»; 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 30.12.2015 р. № 1187 

«Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти»; 

Постанова Кабінету міністрів 

України від 23.11.2011 р. № 1341 

«Про затвердження Національн

ої рамки кваліфікацій»; 

Постанова Кабінету міністрів 

України від 29.04.2015 р. № 266 

«Про затвердження перелік у 

галузей знань і спеціальностей, 

за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої 

освіти»; Класифікатор професій: 

ДК 003: 2010 / (розроб.: 

М. Гаврицька та ін.);  

Закони «Про вищу освіту КНР» 

(1995), «Про державну мову та 

писемність КНР» (2000); звіти 

Державного комітету по роботі 

у сфері мови та писемності,  

«Положення щодо керування 

загальнонаціональним заліком 

до магістратури у 2019 році», 

«Рішення Центрального 

комітету Комуністичної партії 

Китаю щодо поглиблення 

реформи освіти та сприяння 

підвищенню якості освіті» 

(1999), 

«ПовідомленняМіністерства 

освіти КНР щодо робот з 

набору абітурієнтів до закладів 

вищої освіти у 2018 році» 

(2018) 
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Продовження таблиці 3.2.1 

Стандарти та стратегії 

професійної підготовки 

магістрів іноземної мови 

та прикладної 

лінгвістики 

Стандарти і рекомендації 

щодо забезпечення 

якості в Європейському 

просторі вищої освіти 

(ESG); International 

Standard Classification of 

Education(ISCED 2011); 

ISCED Fields of 

Education and Training 

2013 (ISCED-F 2013) 

«Державний план 

реформи та розвитку 

КНР на середній та 

довгий строк (2010-

2020 рр.)» (2010), 

Програма тринадцятого 

п'ятирічного плану 

національного 

економічного та 

соціального розвитку 

Китайської Народної 

Республіки (2016) 

 

Джерело: систематизовано автором. 

 

За організаційним критерієм професійної підготовки майбутніх магістрів 

іноземної мови та прикладної лінгвістики необхідно розглянути такі показники: 

особливості прийому до магістратури, тривалість навчання; графік навчального 

процесу. Порівнюючи показник особливості прийому до магістратури, варто 

зазначити, що для прийому до магістратури Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського необхідно мати ступінь бакалавра. В 

Сіаньському університеті іноземних мов для зарахування до магістратури 

вступнику потрібно мати диплом про закінчення повного курсу бакалаврату, а 

також скласти загальнонаціональний іспит для вступу до магістратури.  

Варто відзначити, що за показниками «термін навчання» у Миколаївському 

національному університеті імені В. О. Сухомлинського навчання триває  1 рік 4 

місяці, у Сіаньському університеті іноземних мов – 3 роки. Щодо графіку 

освітнього процесу необхідно акцентувати увагу на тому, що у Миколаївському 

національному університеті імені В. О. Сухомлинського навчальний рік 

складається з 40 тижнів, поділений на 2 семестри: зимовий семестр (з 1 вересня 

до 20 січня наступного календарного року) складається з 20 тижнів занять і 

зимової екзаменаційної сесії; літній семестр (з 1 лютого до 30 червня) 

складається з 20 тижнів занять і літньої екзаменаційної сесії. У Сіаньському 

університеті іноземних мов навчальний рік (2017-2018 рр.) складається з 40 
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тижнів, поділений на 2 семестри: зимовий семестр (з 4 вересня до 18 січня 

наступного календарного року) складається з 20 тижнів занять і зимової 

екзаменаційної сесії; літній семестр (з 5 березня до 18 липня) складається з 20 

тижнів занять і літньої екзаменаційної сесії.  

Узагальнені результати дослідження показників за організаційним 

критерієм порівняльно-педагогічного аналізу професійної підготовки майбутніх 

магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики у Миколаївському 

національному університеті імені В. О. Сухомлинського та Сіаньському 

університеті іноземних мов представлені у таблиці 3.2.2.  

Таблиця3.2.2 

Узагальнена таблиця результатів дослідження показників організаційного 

критерію професійної підготовки майбутніх магістрів з іноземної мови та 

прикладної лінгвістики у Миколаївському національному університеті імені 

В. О. Сухомлинського та Сіаньському університеті іноземних мов 

Показники 

Характеристика показника 

Миколаївський 

національний 

університет імені 

В. О. Сухомлинського 

Сіаньський університет 

іноземних мов 

Особливості вступних 

випробувань 

Наявність ступеня 

бакалавра 

Наявність ступеня 

бакалавра, 

загальнонаціональний 

іспит для вступу до 

магістратури. 

Тривалість навчання за 

спеціальністю 

1 рік 4 місяці 2 роки 

Графік навчального 

процесу 

Навчальний рік 40 

тижнів, 2 семестри: 

зимовий (1.09 – 20.01) – 

20 тижнів, літній семестр 

(з 1.02 – 30.06) – 20 

тижнів. 

Навчальний рік 40 

тижнів, 2 семестри: 

зимовий (4. 09 – 18. 01) – 

20 тижнів, літній семестр 

(з 5.03 – 18.07) – 20 

тижнів. 

 

Джерело: систематизовано автором 

 

Досліджуючи особливості професійної підготовки магістрів іноземної 
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мови та прикладної лінгвістики за показником «зміст і характеристика 

професійних компетентностей майбутніх магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики», було з’ясовано, що у Миколаївському національному університеті 

імені В. О. Сухомлинського студенти можуть оволодіти низкою компетентностей. 

Їх узагальнена характеристика подана в таблиці 3.2.3. 

Таблиця 3.2.3 

Узагальнена характеристика професійних компетентностей майбутніх 

магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики» у Миколаївському 

національному університеті імені В. О. Сухомлинського 

Інтегральна 

компетентність 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми в галузі 

лінгвістики, перекладу в процесі професійної діяльності або 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 

умов і вимог. 

Загальні 

компетентності 

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. Здатність до конструктивної взаємодії з іншими 

людьми, незалежно від їх походження та особливостей 

культури, і поваги до різноманітності. 

ЗК 8. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення та 

генерування ідей. 

ЗК 9. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

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

ЗК 11. Здатність проведення досліджень на належному рівні.  

ЗК 12. Здатність володіти розвиненою культурою мислення, 

умінням ясно й логічно висловлювати свої думки. 

Фахові 

компетентності 

ФК 1. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних 

напрямах і школах. 

ФК 2. Здатність до критичного осмислення історичних 

надбань та новітніх досягнень філологічної науки. 

ФК 3. Володіння методами наукового аналізу і 

структурування мовного матеріалу з урахуванням 

класичних і новітніх методологічних принципів. 
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Продовження таблиці  3.2.3 

 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 професійно застосовувати поглиблені 

знання з обраної галузі мовознавства, перекладознавства, 

прикладної лінгвістики  тощо. 

ФК 6. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, 

знання основ ділового спілкування, навички роботи в 

команді. 

ФК 7. Здатність вести дискусію, зокрема на матеріалі 

вивчення англійської мови. 

ФК 8. Здатність планувати, організовувати, здійснювати і 

презентувати прикладне дослідження в галузі філології. 

ФК 9. Здатність ефективно й компетентно брати участь у 

різних формах наукової комунікації (конференції, круглі 

столи, дискусії, наукові публікації) в галузі філології,  

формувати нові знання, ідеї, концепції в галузі філології та 

лінгвістики. 

ФК 10. Володіння уміннями та навичками здійснювати 

мовленнєву діяльність, зумовлену комунікативною метою та 

будувати рекламну кампанію. Здатність типологізувати 

основні канали та форми здійснення зв’язків із 

громадськістю, створювати різні за сугестією PR-тексти. 

ФК 11. Володіння методами аналізу й структурування 

мовного матеріалу, навичками іншомовної комунікативної 

компетенції, її складовими (лінгвістичною, мовленнєвою, 

дискурсивною, функціональною, соціолінгвістичною, 

соціокультурною). 

ФК 12. Набуття знань, умінь і навичок усного й писемного 

спілкування англійською мовою, що ґрунтується на 

лінгвокультуротворчому принципі. 

ФК 13. Володіння сучасною термінологією, уміннями та 

навичками здійснювати лінгвістичний аналіз художнього 

тексту англійською мовою. 

ФК 14. Володіння основними поняттями та етапами 

автоматизованої обробки лінгвістичної інформації в корпусі 

національної мови, методами пошуку інформації у корпусі. 

ФК 15. Здатність застосовувати знання у суміжних областях 

для вирішення професійних завдань, знаходити специфічні 

характеристики текстів та володіти методами їх статистичної 

обробки. 
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Продовження таблиці  3.2.3 

 ФК 16. Здатність застосовувати багатий арсенал сучасних 

інформаційних технологій, що дозволяють істотно 

підвищити продуктивність дослідницької праці, як при 

пошуку інформації, так і при класифікації та обробці мовних 

матеріалів. 

 

Джерело: Освітньо-професійна програма «Прикладна лінгвістика» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія 

спеціалізація 035.10 Прикладна лінгвістика галузі знань 03 Гуманітарні науки 

кваліфікація: магістр філології за спеціалізацією (прикладна лінгвістика) 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, 2019. 

 

Сіаньський університет іноземних мов готує фахівців, які оволодівають 

такими компетентностями:  

- переклад науково-технічної літератури; 

- розробка природно-мовного інтерфейсу та діалогових систем спілкування 

з комп’ютером; 

- створення фондів природних мов – мов спілкування людей, що не 

створена штучно, а тому не має автора; 

- укладання електронних словників та термінологічних банків даних; 

- удосконалення наявних та створення нових систем комп’ютерного 

перекладу; 

- комп’ютерне реферування, анотування та індексування науково-технічної 

документації; 

- комп’ютерне ведення тезаурусів та баз даних інформаційно-пошукових 

систем; 

- криміналістичні дослідження тексту як лінгвістичної категорії, 

інтерпретація лінгвістичних даних, а також інших аспектів мови в юридичному 

контексті; 

- контент-аналіз текстів масової комунікації; 

- розробка баз знань для експертних систем – методології адаптації 
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алгоритму успішних рішень однієї сфери науково-практичної діяльності в іншу; 

- комп’ютерний дизайн текстів; 

- автоматизована обробка текстів;  

- удосконалення систем комп’ютерного перекладу;  

- стандартизація галузевих термінологій – це терміни, які вживаються лише 

в одній галузі знань (西安外国语大学外国语言学及应用语言学专业硕士学位研

究生培养方案, 2019).  

Серед основних дисциплін, що забезпечують формування складових 

професійної компетентності майбутніх магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики у Миколаївському національному університеті імені 

В. О. Сухомлинського, визначено такі: «Філософія освіти», «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)», «Використання ІКТ у науковій діяльності», 

«Когнітивна лінгвістика та лінгвоконцептологія», «Комунікативна лінгвістика», 

«Прагматичні проблеми перекладу та інтерпретації текстів англійською мовою» 

та ін.  

Серед основних дисциплін, що забезпечують формування складових 

професійної компетентності майбутніх магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики у Сіаньському університеті іноземних мов, можемо виокремити такі: 

«Політологія», «Іноземна мова», «Практика з другої іноземної мови», «Мовне 

тестування», «Синтаксична специфікація функцій системи», «Прикладна 

лінгвістика», «Англійська мова» та ні.  

Результати порівняльного аналізу навчальних планів професійної 

підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики у Миколаївському 

національному університеті імені В. О. Сухомлинського та Сіаньському 

університеті іноземних мов подано у таблиці 3.2.4.  
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Таблиця 3.2.4 

Порівняльна таблиця навчальних планів професійної підготовки магістрів 

іноземної мови та прикладної лінгвістики у Миколаївському національному 

університеті імені В. О. Сухомлинського та Сіаньському університеті іноземних 

мов 

Назва дисципліни 

Кількість кредитів 

Миколаївський 

національний 

університет імені 

В. О. Сухомлинсь-

кого 

Сіаньський 

університет 

іноземних 

мов 

Правнича лінгвістика  3 - 

Інтеркультурна комунікація 6 - 

Комунікативні стратегії англійської мови 4 - 

Історія української літературної мови 4 - 

Стилістика української мови  3 - 

Технології масмедійної комунікації (PR-

технології в системі комунікації) 
3 - 

Лінгвістичне моделювання 3 - 

Ділова українська мова в системі освіти 

та науки 
4 - 

Історія мовознавства 4 - 

Актуальні проблеми сучасного 

лінгвістичного програмування 
3 - 

Лінгвокібернетика 3 - 

Компаративна лінгвістика та 

лінгвофілософія 
4 - 

Нейролінгвістика 4 - 

Теорія та практика стилістичного 

редагування текстів 
3 - 

Методологія наукових досліджень та 

організація науки 
3 - 

Корпусна лінгвістика 3 - 

Паралінгвістика 3 - 

Англійська лінгвокультурологія 3 - 
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Продовження таблиці  3.2.4 

Маркетинговий менеджмент у галузі 

комунікативних технологій 
3 - 

Політологія - 3 

Іноземна мова - 4 

Практика з другої іноземної мови - 2 

Мовне тестування - 2 

Синтаксична специфікація функцій 

системи 
- 2 

Прикладна лінгвістика - 2 

Англійська мова - 2 

Послідовний переклад - 2 

Синхронний переклад - 2 

Соціолінгвістика - 2 

Практика перекладу з англійської на 

китайську 
- 2 

Теоретична лінгвістика - 2 

«Школа лінгвістики» («Історія 

лінгвістики») 
- 2 

Текстова лінгвістика - 2 

Статистика у лінгвістиці - 2 

Семантика - 2 

Теорія перекладу - 2 

Методи дослідження та написання тез - 2 

Класичний переклад - 2 

Дослідження літературних перекладів - 2 

 

Джерело: систематизовано автором 
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Як бачимо, дисципліни поділяються на цикли природничо-наукової, 

професійної та практичної, гуманітарної й соціально-економічної підготовки. 

Серед дисциплін установ, що порівнюються, немає тих, що повністю 

співпадають, дисципліни навчальних планів різняться і за проблематикою, і за 

кількістю кредитів.  

З урахуванням технологічного критерію порівняльно-педагогічного 

аналізу вивчалися такі показники: форми, методи організації освітнього процесу 

ЗВО із професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики; особливості оцінювання навчальних досягнень магістрантів у 

процесі оволодіння професійними компетентностями.  

Аналізуючи результати форм, методів організації освітнього процесу із 

підготовки майбутніх магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики у 

Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського, варто 

зазначити, що до основних форм, методів належать: форми (лекція, семінарське 

заняття, практичне й лабораторне заняття, самостійна робота, консультація, 

практика, предметні олімпіади, державна підсумкова атестація), методи 

(візуальні, слухові, аудіовізуальні та інтерактивні). До основних форм, методів 

організації освітнього процесу майбутніх магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики у Сіаньському університеті іноземних мов слід віднести: форми 

(лекції, семінари, тьюторство, практичні заняття, самостійна робота, 

консультація),  методи (візуальні, слухові, аудіовізуальні та інтерактивні).  

Не менш цікавим залишається дослідження особливостей оцінювання 

навчальних досягнень студентів у процесі оволодіння професійними 

компетентностями. У Миколаївському національному університеті імені 

В. О. Сухомлинського оцінювання досягнень студентів здійснюється за 

європейською шкалою: А, В, С, D, E, FX, F. Сіаньський університет іноземних 

мов здійснює оцінювання досягнень студентів згідно шкали ЄКТС за 100-

бальною системою.  

Узагальнюючи показники результативного критерію (професійні 

кваліфікації, сфери працевлаштування), варто зауважити, що у Миколаївському 
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національному університеті імені В. О. Сухомлинського за спеціальністю 

«Прикладна лінгвістика» випускники отримують професійну кваліфікацію 

«Магістр філології за спеціалізацією (прикладна лінгвістика)», у Сіаньському 

університеті іноземних мов за спеціальністю «Іноземна мова та прикладна 

лінгвістика» – «Магістр іноземної мови та прикладної лінгвістики». 

Професійними посадами для випускників Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського є такі: наукові співробітники (філологія, 

лінгвістика, переклади), філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі, 

радіо-, теле- та інші ведучі, секретар ради (науково-технічної, наукової, 

художньо-технічної), диктор, письменники, редактори та журналісти, редактор-

перекладач та ін. Для випускників Сіаньського університету іноземних мов – 

фахівці з комп’ютерного програмного забезпечення, інженер-програміст, 

інженер з розроблення програмного забезпечення, інженер з розроблення 

програмного забезпечення Java, інженер з розроблення операційної системи 

Android, інженер з вбудованого програмного забезпечення та ін. На фахівців у 

сфері освіти та науки припадає незначний відсоток робочих місць (близько 2%). 

Порівняння показників результативного критерію професійної підготовки 

магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики у Миколаївському 

національному університеті імені В. О. Сухомлинського та Сіаньському 

університеті іноземних мов представлено в таблиці 3.2.5 . 

Таблиця 3.2.5 

Узагальнена таблиця результатів дослідження показників результативного 

критерію професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики у Миколаївському національному університеті імені 

В. О. Сухомлинського та Сіаньському університеті іноземних мов 

Показники 

Характеристика показника 

Миколаївський 

національний 

університет імені 

В. О. Сухомлинського 

Сіаньський університет 

іноземних мов 
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Продовження таблиці 3.2.5 

Професійні кваліфікації «Магістр філології за 

спеціалізацією 

(прикладна лінгвістика)» 

«Магістр іноземної мови 

та прикладної 

лінгвістики» 

Сфери 

працевлаштування 

Наукові співробітники 

(філологія, лінгвістика, 

переклади), філологи, 

лінгвісти, перекладачі та 

усні перекладачі, радіо-, 

теле- та інші ведучі, 

секретар ради (науково-

технічної, наукової, 

художньо-технічної), 

диктор, письменники, 

редактори та 

журналісти, редактор-

перекладач 

Фахівці з комп’ютерного 

програмного 

забезпечення, нженер-

програміст, інженер з 

розробки програмного 

забезпечення, інженер з 

розробки програмного 

забезпечення Java, 

інженер з розробки 

операційної системи 

Android, інженер з 

вбудованого 

програмного 

забезпечення, фахівців у 

сфері освіти та науки та 

ін. 

 

Джерело: систематизовано автором. 

 

Отже, результати порівняльно-педагогічного аналізу професійної 

підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики у ЗВО Китаю та 

України засвідчили, що процес підготовки має як спільні, так і відмінні риси.  

До спільних рис відносимо: ступеневу структуру освіти; професійну 

спрямованість навчальних програм; організацію освітнього процесу відповідно 

до навчальних планів; організацію професійної підготовки на кредитно-

модульній основі; принципи оцінювання досягнень студентів; використання 
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традиційних форм організації освітнього процесу (лекції, семінари тощо); 

інтеграцію до світового освітнього простору та ін.  

Серед відмінних рис: управління вищою освітою; розробленість 

законодавчо-правової бази; фінансування системи освіти; надання інформаційної, 

організаційної та методичної підтримки; зміст теоретичної підготовки; 

використання інноваційних форм і методів навчання; особливості організаційних 

основ науково-дослідної роботи; забезпечення академічної мобільності студентів; 

наявність організацій, що займаються прикладною лінгвістикою.  

Вища освіта України є ступеневою – інститути, університети, академії 

забезпечують професійну підготовку магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики на магістерському рівні. Управління вищою освітою Китаю 

ґрунтується на системі законодавчих актів, нормативних положень. Підготовка 

магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики у КНР відбувається в 

інститутах та університетах. Керівництво ЗВО здійснює Міністерство освіти КНР. 

Матеріальна база українських ЗВО значно поступається базі ЗВО Китаю. Для 

корегування цієї розбіжності українським ЗВО варто більш раціонально 

планувати позабюджетну діяльність.  

Структура підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики 

в КНР та Україні організована з дотриманням світових вимог, при цьому обидві 

країни зберігають історичні та національні традиції. Основними компонентами 

змісту професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики у Китаї є вузька фахова підготовка. В Україні найбільший обсяг 

навчального часу відводиться на загальнопрофесійні дисципліни.  

Значного поширення у практиці підготовки майбутніх магістрі іноземної 

мови та прикладної лінгвістики як Китаю, так і України набули активні методи 

навчання – ігри, тренінги, ситуаційні завдання, кейси, симуляції, які дозволяють 

змоделювати реальну практичну ситуацію у цій галузі, застосувати на практиці 

отримані під час навчання теоретичні знання, проявити творчі здібності, особисті 

якості.  

Особливістю професійної підготовки фахівців з іноземної мови та 
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прикладної лінгвістики у Китаї нині є реалізація світових стандартів, 

упровадження тем з проблем світової специфіки розвитку прикладної 

лінгвістики у зміст окремих дисциплін; участь у проектах мобільності студентів; 

укладання міжнародних, міжінституційних угод. Відтак ЗВО Китаю активно 

долучаються до процесів інтеграції освіти. Однак під час підготовки українських 

магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики недостатньо уваги 

приділяється вивченню світових цінностей, недостатньо розроблені механізми 

світової інтеграції, що негативно позначається на розвитку академічної і 

професійної мобільності.  

Відповідно необхідно акцентувати увагу на вдосконаленні процесу 

професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики в 

українських ЗВО, орієнтуючись на досвід КНР, зберігаючи самобутні українські 

традиції.  

Результати аналізу програм та навчальних планів підготовки магістрів 

іноземної мови та прикладної лінгвістики в університетах КНР свідчать, що ці 

документи розробляються за модульною системою, яка чітко орієнтована на 

професійний успіх випускників. Кожен рік складається перелік курсів на вибір з 

урахуванням вимог ринку праці. Водночас набір основних професійних курсів, 

які є обов’язковими, не дає можливості втратити фахову специфіку навчання. Для 

порівняння, в українських ЗВО досі не досягнуто консенсусу щодо змісту 

обов’язкових курсів. Важливим для реформування вищої освіти у сфері 

іноземної мови та прикладної лінгвістики в Україні є вивчення і впровадження 

навчальних курсів та програм, аналогічних тим, що впроваджуються в 

університетах КНР, зорієнтованих на відповідність сучасним світовим 

тенденціям розвитку економіки та потребам майбутнього професійного 

середовища.  

Результати компаративного аналізу основних показників, критеріїв та 

характерних особливостей професійної підготовки магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики в українській та китайській освітній практиці 

систематизовано в таблиці 3.2.6.  
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Таблиця 3.2.6 

Порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки магістрів 

іноземної мови та прикладної лінгвістики у ЗВО Китайської Народної 

Республіки та України 

Критерій 

порівняння 
Китайська Народна Республіка Україна 

Управління 

вищою 

освітою 

Міністерство освіти КНР, Відділ 

вищої освіти Міністерства 

освіти КНР, Національний 

науково-дослідницький центр з 

іноземних мов та прикладної 

лінгвістики у КНР, Інститут 

прикладного мовознавства 

Міністерства освіти КНР, Орган 

з національних освітніх іспитів у 

Китаї, Всекитайська рада 

народних представників, 

Комітет наукових ступенів 

Державної ради та Національна 

комісією з освіти 

Міністерство освіти і науки 

України, органи державної 

виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування і 

підпорядковані їх органи 

управління вищою освітою 

Фінансування 

Сторонні організації, 

підприємства та спонсори також 

залучені до фінансування 

За фінансування відповідають 

Міністерство освіти і науки 

України та місцеві 

адміністративні органи 

освіти. 

Розробленість 

нормативно-

правової бази 

Закон КНР «Про вищу освіту 

КНР» (1995), Закон КНР «Про 

державну мову та писемність» 

(2000), Положення КНР щодо 

наукових ступенів (2004), 

Державний план реформи та 

розвитку КНР на середній та 

довгий строк (2010-2020 рр.) 

(2010), Програма тринадцятого 

п'ятирічного плану 

національного економічного та 

соціального розвитку 

Китайської Народної Республіки 

(2016). ЗВО мають більшу 

автономію, отримують 

можливість розробляти 

законопроекти, які спрямовані 

на розвиток навчальних 

Закон України «Про вищу 

освіту» (2014), Закон України 

«Про освіту» (2017), Проект 

стандарту вищої совіти 

магістра філології (2016). 

ЗВО мають право звертатися з 

ініціативою до органів 

управління вищою освітою 

про внесення змін до чинних 

або розроблення нових 

нормативно-правових актів у 

галузі вищої освіти, а також 

брати участь у роботі над 

проектами щодо їх 

удосконалення. 
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закладів, покращення освітнього 

процесу, здійснювати пошук 

інноваційних методів і форм. 

Види 

навчання 
Денна, заочна Денна, заочна 

Термін 

навчання 

Навчання у магістратури за 

спеціальністю триває 3 роки, за 

відповідних умов може бути 

завершено через 2 роки, але 

максимальна тривалість 

навчання не може перевищувати 

5 років. 

1,5 – 2 роки 

Форми 

навчання 

Лекції, семінари, тьюторство, 

практичні заняття, самостійна 

робота 

Лекції, практичні, 

семінарські, індивідуальні, 

консультаційні заняття 

Методи 

навчання 

Словесні (лекції, бесіди, 

обговорення, читання 

настанови), наочні 

(демонстрація, екскурсія), 

практичні (практика, 

експеримент та стажування), 

оцінювальні (метод 

формування), метод 

поглибленого дослідження 

(метод запиту), інноваційні 

методи навчання (вебінари, веб-

квести та ін.) 

Словесні (лекція, бесіда, 

робота з друкованими 

виданнями), наочні 

(демонстрація, відеометод), 

практичні (метод проектів, 

виконання різноманітних 

вправ, метод самостійного 

виконання практичних 

завдань), інноваційні методи 

навчання (вебінари, веб-

квести та ін.) 

Форми 

атестації 

Кваліфікаційні іспити та захист 

магістерської роботи 

Атестаційні іспити та 

публічний захист 

магістерської роботи 

Організація 

науково-

дослідної 

роботи 

Участь у різних формах 

соціальної практичної 

діяльності, участь не менш ніж у 

6 наукових звітах, проведення 

цільових досліджень, публікація 

щонайменше однієї статті у 

державному відкритому 

періодичному виданні. 

 

Написання магістерської 

роботи 

Забезпечення 

академічної 

мобільності 

студентів 

Починаючи з 2-го курсу 

магістратури студенти можуть за 

державним замовленням виїхати 

на рік на навчання закордон у 

різні заклади вищої освіти 

Починає розвиватися 
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Продовження таблиці 3.2.6 

Організації, які 

займаються прикладною 

лінгвістикою 

Національний науково-

дослідницький центр з 

іноземних мов та 

прикладної лінгвістики у 

КНР, Інститут 

прикладного 

мовознавства 

Міністерства освіти КНР 

Український мовно-

інформаційний фонд 

Національної академії 

наук 

 

Джерело: систематизовано автором. 

 

Ґрунтовний аналіз конструктивних надбань та окреслення перспектив 

використання прогресивних ідей досвіду КНР, на нашу думку, дасть змогу 

модернізувати та удосконалити систему професійної підготовки магістрів 

іноземної мови та прикладної лінгвістики в Україні, що відповідає конкретними 

соціально-економічними чинниками розвитку суспільства, має відображати 

специфіку професійного становлення фахівців у філологічній сфері, 

характеризуватися відповідним змістом, формами, методами і педагогічними 

технологіями навчання та створювати дієві стимули професійного та 

особистісного розвитку майбутнього фахівця з іноземної мови та прикладної 

лінгвістики.  

 

3.3. Обґрунтування можливостей використання конструктивних ідей 

китайського досвіду з професійної підготовки магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики у вітчизняній системі вищої освіти 

Система освіти в Україні постійно перебуває в процесі розвитку, 

зумовленого потребами українського суспільства задля підвищення 

конкурентоспроможності українських закладів вищої освіти. Досвід Китаю є 

цінним для України з урахуванням його багатовікових національних традицій, 

ефективної мовної політики, що реалізується в країні, досягненнями стрімкого 

розвитку комунікаційних технологій в усіх сферах суспільства.  

Здійснений аналіз специфіки системи професійної підготовки магістрів 
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іноземної мови та прикладної лінгвістики в КНР переконливо доводить, що вища 

філологічна освіта повинна розвиватися еволюційним шляхом, поєднуючи як 

традиційні національні особливості, так і сучасні прогресивні тенденції розвитку 

цієї галузі. Проведене дослідження дозволило виокремити декілька основних 

напрямів удосконалення професійної підготовки магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики в Україні з урахуванням конструктивного досвіду 

Китайської Народної Республіки.  

Визначення особливостей професійної підготовки магістрів іноземної 

мови та прикладної лінгвістики у Китаї дало нам змогу окреслити конкретні 

напрями подальшого реформування вітчизняної філологічної освіти на основі 

конструктивних ідей китайського досвіду на законодавчому, організаційному та 

змістовому рівнях.  

1. Законодавчий рівень.  

Ефективна акредитація закладів вищої освіти в Україні відповідно до 

світових вимог. 

Українські університети займають низькі позиції або зовсім не входять до 

світових рейтингів з ранжування закладів вищої освіти. Навчальні заклади 

отримують державне фінансування на певну кількість студентів, але не 

враховують якість отриманих ними знань. Також наявна серйозна проблема 

невідповідності навчальних планів вимогам сучасного ринку праці. Вимоги до 

професійної підготовки магістра іноземної мови та прикладної лінгвістики 

змінюються з часом, тому важливим завданням вищої освіти України є виховання 

висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, які б були затребувані на 

сучасному ринку праці та мали б можливість працювати у будь-якій країні світу. 

Для цього потрібно отримати визнання українських дипломів за кордоном. Це 

можливо лише за умови відповідної до світових стандартів якісної підготовки 

магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики та створенню ефективного 

механізму акредитації закладів вищої освіти. Остаточний перехід до 

загальновизнаної у світі системи освітніх рівнів «бакалавр», «магістр», «доктор 

філософії» дозволяє підпорядкувати систему освіти України світовим 



 193 

стандартам, підвищити академічну мобільність.  

Розроблення нормативно-правових актів, що б регулювали всі аспекти 

професійної підготовки філологів відповідно до світових стандартів, дозволяє 

нівелювати недоліки сучасної освіти та покращити рівень обізнаності студентів 

щодо інновацій у світі, систематизує освітній процес.  

Повна автономія закладів вищої освіти. 

Фінансово-організаційна самостійність дозволяє університетові бути 

ефективним на ринку світових послуг. Економічна автономія університетів в 

умовах нестабільності чи скорочення державного фінансування надає їм 

можливості диверсифікувати джерела фінансування. В умовах автономії 

університет активно реагує на запити ринку праці, споживача, розвиває гнучкіші 

стратегії розвитку і забезпечення якості. На жаль, в Україні питання фінансової 

автономії університетів вирішуються дуже повільно, і цей напрям не 

розглядається як необхідна умова успішного розвитку.  

Позитивний вплив матиме надання автономії закладам вищої освіти у 

реалізації навчальної, організаційної, виховної, фінансово-економічної та 

господарської діяльності. Надання університетам можливості самостійно 

розробляти нормативні документі, освітні програми, навчальні програми, 

упроваджувати спецкурси за вибором студента сприятиме розвитку закладу, 

підвищуватиме ефективність освітнього процесу, посилюватиме професійну 

мотивацію викладацького складу через залучення їх до творчого пошуку, 

моделювання шляхів удосконалення освітнього процесу.  

Закон України «Про освіту» (2017) закріпив право закладів освіти на 

автономію, однак зауважується, що «обсяг автономії …визначається цим Законом, 

спеціальними законами та установчими документами закладу освіти». 

Представники закладу вищої освіти можуть звернутися з ініціативою до органів 

управління вищою освітою про внесення чинних або розроблення нових 

нормативно-правових документів у галузі вищої освіти, а також взяти участь у 

роботі над проектами щодо їх удосконалення. Право обирати керівника 

університету широким колективом, участь студентів у виборах та інші норми 
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забезпечують формування колективу університету як автономної 

університетської громади. Однак порівняно з реаліями Китаю заклади освіти 

України мають набагато менше прав. Надання адміністрації закладів вищої 

освіти більших повноважень, що спрямовуватимуться на підготовку магістрів 

іноземної мови та прикладної лінгвістики в певному університеті, є чинником 

активізації університетського менеджменту і академічного середовища, 

посиленням їхньої відповідальності за імідж університету, за самостійний пошук 

доцільних і ефективних рішень. 

2. Організаційний рівень.  

Створення сучасної матеріально-технічної бази задля забезпечення 

ефективного функціонування системи освіти в цілому та університетів, де 

готують магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики, зокрема. 

Залучення промислових та благодійних організацій, спонсорів та партнерів до 

фінансування закладів освіти зумовить зростання рівня матеріального 

забезпечення університетів, сприятиме підвищенню якості професійної 

підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики. Адже оновлення 

навчально-матеріальної бази ЗВО безпосередньо впливає на якість підготовки 

майбутніх фахівців.  

Удосконалення системи контролю якості освіти магістрів іноземної мови 

та прикладної лінгвістики.  

Навчальна, дослідницька діяльність згідно з індивідуальним планом 

навчання, збільшення кількості годин відведених на самостійне навчання та 

загальне реформування якості освіти призводять до зростання ролі контролю за 

рівнем знань студентів, сформованості умінь та навичок, які є основою 

становлення висококваліфікованих фахівців, здатних якісно і ефективно 

виконувати професійні обов’язки. Досвід Китаю засвідчує, що систематичне 

підвищення професійної кваліфікації професорсько-викладацького складу, 

розроблення планів оцінювання якості освітніх програм з іноземної мови та 

прикладної лінгвістики, співпраця викладачів та студентів на міжінституційному 

рівні є критеріями ефективної системи забезпечення якості професійної 
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підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики в ЗВО України.  

Запровадження інноваційних підходів для професійної підготовки 

майбутніх магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики у контексті 

інтеграції до світового освітнього простору задля підготовки 

висококваліфікованих, конкурентоспроможних професіоналів. 

Необхідність кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і 

конкурентоспроможності освіти, вирішення стратегічних завдань, що мають 

бути вирішені у сфері національної системи освіти в нових економічних і 

соціокультурних умовах, спрямованість інтеграцію її в європейський і світовий 

освітній простір зумовили розроблення Національної стратегії розвитку освіти. 

У сучасному суспільстві магістр іноземної мови та прикладної лінгвістики 

повинен на високому рівні професійно розв’язувати поставлені перед ним 

професійні завдання. Саме тому потрібно готувати кваліфіковані кадри, які б 

були готові до інноваційної діяльності, мали знання з новітніх теоретичних 

теорій та методик у сфері іноземних мов та прикладної лінгвістики, були 

зацікавлені у сучасних процесах, що відбуваються у лінгвістиці, виявляли 

готовність до експериментальної діяльності, володіли новаторськими 

практичними навичками, були сучасним та прогресивним у власних поглядах та 

діях.  

Організація ефективної науково-дослідної діяльності студентів, яка б 

сприяла поступу вітчизняної науки.  

Вважаємо, що науковому поступу, підвищенню якості підготовки фахівців 

з іноземної філології і прикладної лінгвістики сприятиме створення науково-

дослідних центрів з іноземної мови та прикладної лінгвістики в тих закладах 

вищої освіти, які займаються професійною підготовкою таких фахівців на 

бакалаврському і магістерському рівнях. Діяльність науково-дослідних центрів 

має передбачати вивчення, аналіз та систематизацію досвіду провідних країн 

світу та України, спрямовуватися на розроблення теорій і практики прикладної 

лінгвістики. Задля удосконалення освітнього процесу вважаємо за доцільне 

долучати студентів до розроблення та обґрунтування інноваційних методів 
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дослідження прикладної лінгвістики, аналізу сучасних процесів, що 

відбуваються у мовному середовищі. Стимулювання майбутніх фахівців до 

науково-дослідної діяльності є дуже важливим у сучасних умовах розвитку та 

глобалізації науки. Провідні країни світу систематично розробляють нові 

механізми розвитку власних дослідницьких секторів.  

Створення профільних лінгвістичних організацій. 

У цьому контексті вартий уваги досвід Китайської Народної Республіки, де 

на сьогодні мовними питаннями займаються декілька державних організацій, 

завданнями яких є дослідження мовної ситуації у країні, розроблення мовних 

норм, ієрогліфічних стандартів, яких мають дотримуватися носії китайської мови. 

Окрім структур Міністерства освіти КНР, цими питаннями також займаються 

Державний комітет по роботі у сфері мови та писемності (《国家语言文字工作

委员会》), а також Інститут прикладного мовознавства Міністерства освіти КНР 

(《中华人民共和国教育部语言文字应用研究所》 ). Ці організації спільно 

вивчають мовні проблеми та з 2006 р. складають двотомник щодо мовної ситуації 

як у КНР, так і в інших китайсько-мовних регіонах. Окрім того, одним із 

найважливіших результатів роботи даних організацій є видання «Закону КНР про 

загальнодержавну мову та писемність» (《中华人民共和国国家通云语言文字

法》) 1 січня 2001 року. 

У сучасному Китаї основним напрямом мовної політики є контроль мови 

засобів масової інформації. Існує Державний центр моніторингу та вивчення 

лінгвістичних ресурсів, який удосконалює мову ЗМІ. Різні відділи працюють за 

трьома основними напрямами – друковані ЗМІ, усні та мова мережі Інтернет. 

Окрім того, Центр створює бази даних текстів китайською мовою. 

Упродовж періоду відкритості було видано десятки офіційних документів, 

які визначали лінгвістичні стандарти, що пов’язані зокрема з інформаційними 

технологіями. Останні три десятиліття помітні реформи відбулися в Китаї не 

лише у сфері активної політичної та економічної діяльності держави, але й у 

сфері розвитку прикладної лінгвістики у країні.  
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З-поміж перших офіційних лінгвістичних організацій на особливу увагу 

заслуговує діяльність Національного дослідницького центру з лінгвістики та 

прикладної лінгвістики (广东外语外贸大学外国语言学及应用语言学研究中心) 

(далі – Центр) з січня 1984 р. під егідою китайської Академії суспільних наук та 

Комісії з мовного планування КНР (中国文字改革委员会) .  

Діяльність Центру активно розвивалась і мала вагомі результати. Відкриття 

Центру відбулося у 1984 р., коли державний комітет заснував Дослідницький 

інститут з іноземної мови та прикладної лінгвістики на базі Гуандунського 

університету іноземних мов та зовнішньої торгівлі (м. Гуанчжоу). Вже у 1988 р. 

Основні дисципліни Дослідницького інституту з іноземної мови та прикладної 

лінгвістики затверджено як дисципліни державного значення, а у 2000 р. інститут 

проголошено Головним центром дослідження гуманітарних та соціальних наук 

Міністерства освіти КНР. 

Після більш ніж 30 років розвитку Національного дослідницького центру з 

лінгвістики та прикладної лінгвістики було забезпечено ефективні умови для 

досліджень китайської та іноземних мов. Напрями досліджень Центру набули 

міждисциплінарного спрямування, однак зосереджувались на трьох 

дослідницьких проблемах: дослідження іноземної мови, соціального та 

суспільного дискурсів. Дослідження іноземної мови спрямовувалися на аналіз 

процесу вивчення іноземної мови, мовного тестування, вивчення проблем 

психологічної лінгвістики, лексикографії, студіювання проблем довмовності. З-

поміж ключових аспектів – нові теоретичні дослідження, методика викладання 

іноземної мови, тестування з іноземної мови з метою реформування Єдиного 

державного іспиту з іноземної мови (外语高考) у країні.  

Дослідження соціального та суспільного дискурсів відображається через 

використання у суспільстві потенціалу прикладної лінгвістики, прагматики, 

юридичної мови, соціолінгвістики та інших міждисциплінарних наук. Особлива 

увага приділяється локальним дослідженням та дослідженням соціальних послуг, 

наприклад, прийомів та мовних зворотів, що використовуються у конфліктних 

ситуаціях або у межах дотримання корпоративної культури у інтернаціональних 
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компаніях. 

Першими дослідниками Центру стали такі видатні вчені з прикладної 

лінгвістики, як Гуй Шічунь (桂诗春), Лі Сяоцзюй (李筱菊), Хе Цзижань (何自然), 

Хуан Цзяньхуа (黄建华), Цянь Гуаньлянь (钱冠连) та ін. Завдяки плідній праці 

вчених та безперервного реформування упродовж 30 років Центр став яскравим 

прикладом розвитку науки у Китаї, що засвідчив постійне оновлення 

проблематики дослідницьких студій. Діяльність Центру нині зосереджена на 

дослідженні таких аспектів, як: вивчення специфіки іноземних мов, мовного 

дискурсу соціуму, а також теорій і практики сутності мови. Учені надають 

особливого значення проблемі білінгвізму з урахуванням специфіки оволодіння 

іноземною мовою, психолінгвістики, прикладної лінгвістики, лексикографії та ін. 

На нашу думку, дуже цінним також є досвід дослідження інноваційних 

принципів викладання іноземної мови, вивчення іноземної мови, тестування та 

реформування системи організації державного іспиту з іноземної мови, 

укладання навчальних програм у межах спеціальності «Іноземна мова та 

прикладна лінгвістика» у вищих навчальних закладах КНР. Вивчення досвіду 

Китаю дасть змогу удосконалити національний стандарт з цієї спеціальності, 

систематизувати методику викладання прикладної лінгвістики у закладах вищої 

освіти України. 

Забезпечення умов для академічної мобільності майбутніх магістрів 

іноземної мови та прикладної лінгвістики  

Для розвитку освіти України, як і для розвитку будь-якої іншої сфери 

діяльності дуже важливим є контекст – середовище, в якому перебуває студент, 

магістрант, дослідник або вчений. Коли студент оточений завзятими, ідейними 

однодумцями, коли науковець має можливість презентувати результати власних 

наукових досліджень, коли вченому доступні інновації колег з інших 

університетів та країн, таке середовище сприяє продукуванню нових ідей. Саме 

тому академічна мобільність магістрантів і викладачів має важливе значення для 

поступу науки. Поліпшення якості підготовки магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики в Україні залежить від активізації академічної та наукової 
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мобільності.   

На сьогодні через недостатність фінансування міжнародна академічна 

мобільність магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики розвивається в 

Україні дуже повільно. Навчання, стажування або участь у наукових заходах 

закордоном здійснюється за власний кошт або кошти спонсорів чи благодійних 

організацій тощо. Більшість академічних обмінів студентів і викладачів 

здійснюється у межах двосторонніх договорів між ЗВО різних країн. Необхідно 

звернути увагу, що такі заходи, як запровадження кредитно-модульної системи, 

видання дипломів європейського зразка тощо, дещо активізували академічну 

мобільність студентів з України.  

З огляду на китайський досвід забезпечення академічної мобільності 

магістрантів за спеціальністю «Іноземна мова та прикладна лінгвістика» 

доречним вважаємо вирішення наступних питань, які б надали можливість 

Україні створити ефективні умови для академічної мобільності та інтегруватися 

зі світовим науковим простором. До них належить створення нормативно-

правового та інформаційного забезпечення академічної мобільності магістрів 

іноземної мови та прикладної лінгвістики, а також розвиток системи отримання 

університетських грантів. На нашу думку, плідна співпраця українських ЗВО з 

провідними світовими університетами, зокрема університетами Китаю, можлива 

за умови створення ефективної інфраструктури соціальної та культурної 

підтримки та надання консультаційних послуг іноземним студентам-лінгвістам. 

Розвиток академічної мобільності магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики сприяє інтеграції України зі світовим науковим простором, 

спрямовує на новий рівень взаємодії, визначає можливості екстраполяції досвіду 

використання освітніх технологій в українській освітній практиці, що зумовлює 

продукування нової якості освіти. 

3. Змістовий рівень. 

Розроблення інформаційних онлайн-платформ для магістрантів, що 

займаються іноземною мовою та прикладною лінгвістикою. 

Перехід на дистанційне або онлайн-навчання у зв’язку зі світовою 
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пандемією COVID-19 наприкінці 2019 – на початку 2020 рр. підтвердив 

важливість електронних засобів навчання. Виникнення нових можливостей 

спілкування та зміна концепцій освіти призвели до гострої необхідності 

використання інформаційних онлайн-сервісів (електронних баз даних, бібліотек, 

професійних блогів та форумів) у професійній підготовці магістрів іноземної 

мови та прикладної лінгвістики. Як засвідчує китайський досвід, наявність 

електронних баз даних навчальних курсів та вільний доступ до них суттєво 

зменшує час і кошти на пошук необхідної інформації, сприяє розвиненню 

наукових спілок онлайн, стає у нагоді студентам під час навчання вдома. 

Вважаємо, що у контексті світової інформатизації суспільства використання 

онлайн-платформ розширить сфери професійної діяльності фахівців з іноземної 

мови та прикладної лінгвістики в Україні.  

Диверсифікація навчальних планів й освітніх програм.  

Як засвідчує досвід Китаю, дуже важливими є адаптивність і варіативність 

навчальних планів і програм сучасних та прогнозованих потреб, відповідність 

перспективам соціально-економічного розвитку, виникнення нових галузей, 

зміна орієнтирів галузей та дисциплін у сфері прикладної лінгвістики, посилення 

спрямованості підготовки майбутніх фахівців з іноземної мови та прикладної 

лінгвістики з урахуванням потреб суспільства, можливість постійно збагачувати 

професійні знання. Варіативність доцільна під час проектування магістрантами 

індивідуальної освітньої траєкторії, сприяє підвищенню рівня освіти впродовж 

життя.  

Посилення уваги до організації науково-дослідної і проектної діяльності 

магістрантів. 

Значний інтерес становить китайський досвід організації науково-

дослідної роботи магістрантів, де вони мають змогу набути практичного досвіду, 

сформувати свої дослідницькі вміння, впроваджувати пошуково-творчі проекти, 

розвивати компетентності, які будуть їм необхідні у майбутній кар’єрі. Під час 

участі у науково-практичних конференціях студенти мають можливість отримати 

відгук на результати своїх досліджень, ознайомитися з працями провідних 
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науковців, долучитися до сучасного наукового життя.  

Доцільно запозичити досвід щодо заснування науково-дослідних 

організацій та спілок, які б сприяли б формуванню наукового інтересу 

магістрантів українських ЗВО.  

Постійне використання інноваційних методів і технологій навчання 

магістрантів іноземної мови та прикладної лінгвістики.  

Забезпечення розвитку сучасних навчально-методичних, технічних тощо 

засобів навчання, використання новітніх інформаційних технологій є запорукою 

ефективної організації професійної підготовки студентів та формування в них 

уміння знаходити, опрацьовувати та керувати інформацією, бути мобільними на 

ринку праці. Використання інноваційних методів і технологій навчання під час 

професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики у 

китайській освітній практиці є результатом врахування китайськими освітянами 

світових тенденцій розвитку лінгвістики, дослідження міжнародного освітнього 

та професійного досвіду.  

Варто звернути особливу увагу на використання онлайн програм та сайтів, 

спеціалізованих веб-сторінок та форумів, комп’ютерних проектів, презентацій, 

інших мультимедійних методів, що надають студентам можливість ефективно 

використовувати навчальний час, розроблювати нові мультимедійні лінгвістичні 

продукти, обмінюватися досвідом та думками, знаходячись у контакті з 

науковцями з різних куточків світу, розвивати власні дослідницькі навички, 

знаходити ефективні рішення для розв’язання лінгвістичних питань тощо.  

Вважаємо, що використання цих позитивних аспектів китайського досвіду 

значно розвинуло б вітчизняну систему професійної підготовки магістрів 

іноземної мови та прикладної лінгвістики. Водночас зазначимо, що збільшилося 

б навантаження на викладачів українських ЗВО, де є ряд вагомих проблем: 

недостатність матеріально-технічного та науково-методичного забезпечення; 

фрагментарність розроблених методик використання сучасних інформаційних 

технологій навчання в освітньому процесі та низький рівень сформованості 

готовності до використання під час навчання сучасних інформаційно-



 202 

комунікаційних технологій. 

Отже, інноваційний розвиток професійної підготовки магістрів іноземної 

мови та прикладної лінгвістики в Україні має здійснюватися на основі 

прогресивного законодавства, пошуку шляхів поліпшення матеріального стану 

закладів вищої освіти України у напрямі надання університетам більшої 

автономії. Переконані, що творче використання конструктивних ідей досвіду 

Китаю у професійній підготовці магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики сприятиме модернізації вищої освіти України, наблизить до світових 

вимог зміст, форми, методи професійної підготовки майбутніх фахівців 

означеного фаху.  

 

Висновки до третього розділу. 

У результаті здійснення порівняльно-педагогічного аналізу на основі 

студіювання джерельної бази дослідження можна стверджувати, що професійна 

підготовка магістра іноземної мови та прикладної лінгвістики – це процес 

здобуття фахових певних знань, умінь і навичок використання понять та 

теоретичних положень на практиці, вміння самостійно, критично 

переосмислювати, творчо використовувати матеріал з метою вирішення 

професійних практичних завдань, що формує фахівця відповідного фаху як 

конкурентоспроможного на ринку праці, компетентного, що вільно володіє 

теорією і практикою прикладної лінгвістики. 

В Україні спеціалізація 035.10 «Прикладна лінгвістика» є складовою 

спеціальності 035 «Філологія», яка належить до галузі знань 03 «Гуманітарні 

науки». Професійна підготовка магістрів іноземної мови та прикладної 

здійснюється у12 університетах країни на денній та заочній формах навчання. 

Аналіз начальних планів університетів засвідчив, що зміст освітньої програми 

передбачає опанування студентами дисциплін циклів природничо-наукової, 

професійної та практичної, гуманітарної й соціально-економічної підготовки. 

Відповідно до Стандарту вищої освіти магістра філології професійна 

компетентність фахівця з прикладної лінгвістики складається з інтегральної, 
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загальної, спеціальної (фахової, предметної) компетентностей. Організація 

навчання майбутніх магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики в 

українських університетах передбачає лекції, семінарські заняття, практичні й 

лабораторні заняття, самостійну роботу, консультації, практику, предметні 

олімпіади, державну підсумкову атестацію. Вивчення навчально-методичної 

документації дозволило з’ясувати, що серед методів навчання переважають 

словесні (лекція, розповідь, бесіда робота з друкованими виданнями), наочні 

(методи демонстрації, відеометод) і практичні (методи самостійного виконання 

практичних завдань). Майбутні фахівці з іноземної мови та прикладної 

лінгвістики можуть обіймати посади в науковій, літературно-видавничій, 

освітній галузях; на науково-дослідних та адміністративних посадах у закладах 

вищої освіти I-IV рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах 

масової інформації, PR та інших комунікативних технологіях, у різних фондах, 

спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних 

центрах; у консалтингових фірмах, у сфері логістики та інформаційно-

комунікативних технологій тощо. 

Порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки магістрів 

іноземної мови та прикладної лінгвістики в університетах України та Китаю 

засвідчив наявність спільних і відмінних рис. До спільних рис відносимо: 

ступеневу структуру освіти; професійну спрямованість навчальних програм; 

організацію освітнього процесу відповідно до навчальних планів; організацію 

професійної підготовки на кредитно-модульній основі; принципи оцінювання 

досягнень студентів; використання традиційних форм організації освітнього 

процесу (лекції, семінари тощо); інтеграцію до світового освітнього простору та 

ін.  

Серед відмінних рис: управління вищою освітою; розробленість 

законодавчо-правової бази; фінансування системи освіти; надання інформаційної, 

організаційної та методичної підтримки; зміст теоретичної підготовки; 

використання інноваційних форм і методів навчання; особливості організаційних 

основ науково-дослідної роботи; забезпечення академічної мобільності студентів; 
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наявність організацій, що займаються прикладною лінгвістикою.  

На основі здійсненого порівняльно-педагогічного аналізу обґрунтовано 

інноваційні ідеї використання китайського досвіду в Україні для удосконалення 

професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики на 

законодавчому, організаційному та змістовому рівнях.  

Результати дослідження, представлені у розділі, викладено в публікаціях 

автора: Гунько, Л. (2017f), Гунько, Л. (2017b), Hunko, L., Paziura, N. & 

Shevchenko, K. (2018k), Hunko, L. (2018i), Гунько, Л. (2018d), Гунько, Л. (2018b), 

Гунько, Л. (2019c), Hunko, L. (2020b), Гунько, Л. (2020a). 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Узагальнення результатів порівняльно-педагогічного дослідження 

особливостей професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики в університетах України уможливило формулювання низки 

висновків.  

1. Проблема професійної підготовки магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики в університетах КНР становить значний інтерес для 

українських та зарубіжних педагогів, проте не дістала системного висвітлення й 

не була предметом спеціальних наукових пошуків.  

Дослідження генези вищої освіти в Китаї дозволило з’ясувати, що 

реформування системи професійної підготовки магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики зумовлене соціально-історичними і суспільно-

політичними умовами поступу, що відбуваються у суспільстві та пов’язане з 

еволюцією прикладної лінгвістики як науки на різних етапах історичного 

розвитку.  

З’ясовано, що існують розбіжності щодо визначення предметної специфіки 

прикладної лінгвістики в наукових поглядах українських та китайських учених. 

Це зумовлює відмінності в обґрунтуванні концептуальних, структурно-змістових 

та організаційно-педагогічних засад професійної підготовки магістрів іноземної 

мови та прикладної лінгвістики в Китаї й Україні. Водночас науковці суголосні в 

тому, що професійна підготовка таких фахівців повинна враховувати сучасні 

виклики лінгвістичної глобалізації, світові тенденції розвитку лінгвістики, 

міжнародні освітні та професійні стандарти, а також здійснюватися на засадах 

збереження національних історичних, культурних та освітніх надбань. 

2. У системі вищої освіти КНР законодавчому забезпеченню освіти 

приділяється вагома увага. Нормативно-правове забезпечення професійної 

підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики в КНР 

представлено низкою документів уряду КНР, стратегіями та програмами 

Міністерства освіти КНР, нормативно-правовими актами Відділу вищої освіти 

Міністерства освіти КНР, матеріалами Національного науково-дослідницького 
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центру з іноземних мов та прикладної лінгвістики у КНР й Інституту 

прикладного мовознавства Міністерства освіти КНР, матеріали яких спрямовані 

на розвиток професійної освіти Китаю та досягнення світових стандартів. Після 

детального аналізу нормативно-правових документів, які регулюють професійну 

підготовку магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики, нами 

схарактеризовано терміни та форми навчання за спеціальністю, вимоги щодо 

загальних правил прийому до магістратури, вимоги до університетів щодо 

організації навчальної діяльності тощо. Студіювання законодавчо-нормативних, 

навчально-методичних ресурсів уможливило з’ясувати, що реформування 

освітньої системи Китаю спрямовано на підвищення якості освіти, активізацію 

науково-дослідницької її складової з метою прискорення соціалістичної 

модернізації. 

3. Основними принципами організації професійної підготовки магістрів 

іноземної мови та прикладної лінгвістики в університетах КНР є системність, 

гуманізм, інноваційність, гнучкість, модульність та неперервність. До 

особливостей організації професійної підготовки магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики в КНР віднесено: диверсифікацію освітніх програм, 

дипломів, кваліфікацій й спеціалізацій; забезпечення вільного вибору 

індивідуальної освітньої траєкторії; запровадження якісних механізмів 

моніторингу академічних результатів; гнучкість та інноваційні форми и методи 

навчання; раціональну організацію самостійної і науково-дослідної роботи; 

створення відповідних умов для професійного розвитку й самореалізації шляхом 

участі в міжнародних програмах обміну та стажування за кордоном. Зміст 

підготовки орієнтований на професійну підготовку висококваліфікованого 

фахівця, що володіє відповідними професійними компетентностями (загальними 

і спеціальними (фаховими)), особистісними якостями (мобільність, 

толерантність, ерудиція)  

Якість підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики 

забезпечується гармонійним поєднанням традиційних (лекція, семінар тощо) й 

інноваційних (веб-квести, мультимедійні презентації, комп’ютерні проекти тощо) 
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форм і методів навчання. Формуванню пошуково-дослідницьких умінь сприяють 

мовні проекти, магістерські дисертації, участь у наукових конференціях. 

Ефективність і якість професійної підготовки магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики забезпечується такими інноваційними методами і 

технологіями навчання, як: веб-квести, кібергіди, мультимедійні презентації, 

веб-сторінки, комп’ютерні проекти, онлайн-дискусії та ін.  

4. Здійснений порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки 

магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики в університетах України та 

Китаю засвідчив, що освітні програми в Україні та Китаї гуманітарно спрямовані, 

містять обов’язкові та вибіркові дисципліни, побудовані на кредитно-модульній 

основі з урахуванням компетентнісного підходу. Водночас існує низка відмінних 

ознак, що пояснюється історичними, культурними, освітніми, соціально-

економічними особливостями розвитку країн. У Китаї професійна підготовка 

магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики має певні проблеми, зокрема 

потребує удосконалення організація практичної підготовки (впровадження 

напрямів та видів практики). До подібного відносимо ступеневу структуру освіти; 

професійну спрямованість навчальних програм; організацію освітнього процесу 

відповідно до навчальних планів; здійснення професійної підготовки на 

кредитно-модульній основі; принципи оцінювання досягнень студентів; 

використання традиційних форм організації освітнього процесу (лекції, семінари 

тощо); інтеграцію до світового освітнього простору та ін. Водночас наявний 

спектр відмінних ознак у нормативно-законодавчому, науково-методичному, 

матеріальному, інформаційному забезпеченні процесу навчання.  

5. На основі здійсненого порівняльно-педагогічного аналізу обґрунтовано 

інноваційні ідеї використання китайського досвіду в Україні для удосконалення 

професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики на 

таких рівнях: законодавчому – ефективна акредитація відповідно до світових 

вимог діяльності закладів вищої освіти в Україні; автономія закладів вищої 

освіти; організаційному – створення сучасної матеріально-технічної бази задля 

забезпечення ефективного функціонування системи освіти в цілому та 
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університетів, де готують магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики 

зокрема; удосконалення системи контролю якості професійної підготовки 

магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики; запровадження 

інноваційних підходів для професійної підготовки майбутніх магістрів іноземної 

мови та прикладної лінгвістики у контексті інтеграції до світового освітнього 

простору з метою підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних 

професіоналів; організація ефективної науково-дослідної діяльності магістрантів, 

що сприяла б інноваційному поступу вітчизняної науки; створення профільних 

лінгвістичних організацій; забезпечення умов для академічної мобільності 

майбутніх магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики; на змістовому – 

розроблення інформаційних онлайн-платформ  для магістрантів, що вивчають 

теорію і практику іноземних мов та прикладної лінгвістики; диверсифікація 

навчальних планів й освітніх програм; посилення уваги до організації науково-

дослідної і проектної діяльності студентів; запровадження використання у 

підготовці магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики інноваційних 

методів і технологій навчання. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми професійної 

підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики в університетах 

КНР. До подальших наукових напрямів належить студіювання питань 

професійного навчання магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики в 

умовах післядипломної освіти; вивчення особливостей організації науково-

дослідницької та самостійної роботи магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики у зарубіжному досвіді; дослідження досвіду професійної підготовки 

магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики в Азійському регіоні.  
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мови та прикладної лінгвістики 

 

 

 
 

Додаток підготовлено автором на основі джерел: 应用语言学专业未来就业前

景形势分析解读（原创）, 2018; 2019 应用语言学专业就业前景和就业方向分

析, 2018 
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Додаток В 

 

Основні періоди розвитку лінгвістики у Китаї 

Період Роки Головні події 

Перший 

період. 

Період 

традиційних 

досліджень. 

До 1870 р. 

Появлення перших джерел, у яких 

досліджувалися питання мови; вчені того часу 

активно поширюють свої знання у сфері 

мовознавства; роботи з дослідження або 

складання словників проводяться не у сфері 

наукового дослідження, а через потребу 

суспільства у такій інформації 

Другий 

період. 

Зародження 

прикладної 

лінгвістики 

як 

незалежної 

наукової 

галузі. 

1870–

1963 рр. 

Вихід друком граматики китайської мови 

«Пояснення правил писемної мови пана Ма»; 

поява машинного перекладу 

Третій 

період. 

Період 

застою. 

1964–

1977 рр.  

В Китаї у цей час заслуговує на увагу поява статей 

з прикладної лінгвістики молодих науковців у 

журналі «Китайська філологія».  

Четвертий 

період. 

Період 

плідного 

розвитку 

прикладної 

лінгвістики у 

Китаї. 

1978–

1991 рр. 

Відкриття напряму підготовки магістрантів за 

спеціальністю «Іноземна мова та прикладна 

лінгвістика» у Гуандунському університеті 

іноземних мов та зовнішньої торгівлі, на той час – 

Інститут іноземних мов Гуанчжоу; заснування 

журналу «Сучасна іноземна мова»; вперше було 

проведено «Конференцію з прикладної 

лінгвістики та викладання англійської мови»; 

створення «Національного науково-

дослідницького центру з іноземних мов та 

прикладної лінгвістики у КНР»; укладання 

«Великого китайського словника слів» у десяти 

томах.  

П’ятий 

період. 

Період 

активних 

реформ. 

1992–

1999 рр. 

 

Збільшується та покращується якість наукових 

розвідок; увага китайських вчених приділяється 

комп’ютерній лінгвістиці; випуск журналу 

«Прикладна лінгвістика»; лінгвісти Китаю та 

зарубіжних країн здійснюють дослідження на 

якісно новому рівні. 
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Продовження таблиці В. 1. 

Шостий 

період. 

Період 

інновацій. 

 

З 2001 р. – 

нині 

 

Використання та популяризація впроваджених 

методів дослідження; прийняття першого в 

історії держави «Закону про державну мову та 

писемність КНР»; проведення багатьох 

наукових конференцій, пов’язаних з 

проблемами прикладної лінгвістики; 

інтегрування нових підходів, особлива увага 

приділяється експериментальним та корпусним 

даним; здійснено значну кількість нових 

досліджень, що представлено у багатьох у 

періодичних та літературних виданнях. 

 

Додаток підготовлено автором на основі джерельної бази дослідження. 
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Додаток Д 

 

Нормативно-правові документи, що регулюють професійну підготовку 

магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики 

Назва нормативно-правового 

документу та дата прийняття 

Положення, що стосуються професійної 

підготовки магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики 

«Закон про вищу освіту КНР» 

(《中华人民共和国高等教育

法》， 1998) 

Прийнято 29.081998 р. 

1) Згідно з параграфом 17 навчання у 

магістратурі триває 3 роки, і не може 

перевищувати 5 років. При відповідних 

вимогах та рівні можливе отримання диплому 

після 2 років навчання. Підготовка студента за 

даною спеціальністю може проходити на 

денній та заочній формі навчання. 

2) У параграфах 33, 34 та 36 зазначено, що 

відповідно до Закону заклади вищої освіти 

самостійно створюють і регулюють 

дисципліни та спеціальності; згідно з 

потребами процесу навчання, самостійно 

розробляють навчальні плани, підбирають 

підручники, організовують проведення 

навчальної діяльності; керуючись належними 

державними актами самостійно здійснюють 

наукові, технологічні, культурні обміни та 

співпрацю з закордонними вищими 

навчальними закладами. 

3) У параграфі 54 прописано, що сплата за 

навчання проводиться студентами згідно з 

державними розпорядженнями. Студенти із 

сімей з матеріальними труднощами можуть 

подати заяву щодо зменшення або відміни 

плати за навчання.  

4) Згідно з параграфом 55 уряд КНР 

встановлює стипендії, а також заохочує 

навчальні заклади, підприємства, суспільні 

організації соціальні спілки та фізичних осіб 

належно до державних регулювань 

встановлювати різноманітні гранти та 

стипендії. Урядом передбачені матеріальні 

заохочення для студентів, які поєднують в собі 

високі моральні якості та ерудицію, студентів, 

що навчаються за регламентованою 

спеціальністю, а також студентів, що будуть 
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працювати у встановлених державою регіонах. 

Також уряд створив можливості надання позик 

на навчання та організував Фонд допомоги 

студентам, які поєднують навчання та працю. 

Студенти, які отримують позик на навчання 

або стипендію мають виконувати певні 

регламентовані зобов’язання.  

«Перелік спеціальностей з 

навчальних напрямів для 

магістрів та докторантів» (《授

予博士、硕士学位和培养研究

生的学科、专业目录》 

). Затверджено з червня 1997 р.  

Згідно з документом у галузь науки 05 

«Гуманітарні науки» входить галузь знань 

0502 «Іноземна мова та література», до якої 

належить напрям підготовки 050211 «Іноземна 

мова та прикладна лінгвістика». 

«Положення КНР щодо 

наукових ступенів» (《中华人民

共和国学位条例》 ) Прийнято 

02.02.1980 р., 28.08.2004 р 

доповнено 

Згідно з цим положенням запровадилася 

триступенева модель підготовки за 

спеціальністю «Іноземної мови та прикладної 

лінгвістики»: бакалавр, магістр, доктор 

«Оповіщення Міністерства 

освіти щодо підготування до 

набору абітурієнтів до закладів 

вищої освіти у 2018 році» (《教

育部关于做好 2018 年普通高校

招生工作的通知》). Прийнято 

05.03.2018 р 

За спеціальністю «Іноземна мова та прикладна 

лінгвістика» треба скласти Єдині державні 

іспити по схемі 3*Х. 3 це іспит з китайської 

мова та література, математики та іноземної 

мови, а Х – це комплексний іспит на вибір з 

гуманітарних (політологія, історія, географія) 

або точних та природничих наук (фізика, хімія, 

біологія). 

«Постанови щодо регулювання 

робот з набору магістрів на 

території КНР у 2019 році» 

(《2019 年全国硕士研究生招生

工作管理规定》 ). Прийнято 

15.08. 2018 р. 

1) Визначає загальні правила прийому до 

магістратури, та на спеціальність «Іноземна 

мова та прикладна лінгвістика» 

2) Держава згідно з планом набору 

магістрантів виділяє гранти на навчання для 

всіх студентів-магістрантів денної форм, 

одночасно всі студенти мають платити за 

навчання. Держава та університети через 

забезпечення грантів, стипендій, кредитів на 

освіту, надання особливих умов вступникам з 

сімей зі скрутним фінансовим становищем, 

створює диверсифіковану систему 

матеріальної підтримки, заохочує студентів-

магістрантів до плідного навчання. 

3) Відповідно до 5 параграфу даної Постанови 

запроваджується послідовна модель 

підготовки магістра іноземної мови та 

прикладної лінгвістики, тобто для зарахування 
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до магістратури вступнику потрібно мати 

диплом про закінчення повного курсу 

бакалаврату.  

4) Згідно з параграфом 6 «Постанови щодо 

врегулювання роботи з набору магістрів на 

території КНР у 2019 році» 

загальнонаціональний іспит для вступу до 

магістратури проходить у два етапи. Перший 

етап іспиту є уніфікованим та проводиться 

державними органами освіти, тобто 

Міністерство освіти повністю відповідає за 

організацію та проведення іспиту. 

Відповідальним за проведення другого етапу є 

університет (《2019年全国硕士研究生招生工

作管理规定》, 2018).  

5) У параграфі 32 визначено Єдиний 

державний іспит для зарахування до 

магістратури (全国研究生入学考试) 

«Державний план реформи та 

розвитку освіти КНР на 

середній та довгий строк (2010 – 

2020 рр.)» (《国家中长期教育

改革和发展规划纲要（ 2010-

2020 年）》，2010) 

Прийнято 05.05.2010 р. 

Підвищенню якості підготовки на 

магістерському рівні, зокрема за 

спеціальністю «Іноземна мова та прикладна 

лінгвістика», повинно сприяти академічна 

мобільність студентів. Можливості реалізації 

академічної мобільності надаються рішенням 

керівництва – відправляти студентів на річне 

стажування у кращі закордонні університети 

після двох років навчання в китайських 

закладах вищої освіти. 

 

Додаток підготовлено автором на основі вивчення нормативних документів. 
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Додаток Е 

 

Кількість закладів вищої освіти у провінціях та регіонах КНР 

№ п/п Назва провінції/регіону Кількість ЗВО 

1 Цзянсу 167 

2 Гуандун 154 

3 Шаньдун 146 

4 Хенань 141 

5 Хубей 128 

6 Сичуань 126 

7 Хунань 125 

8 Хебей 122 

9 Аньхой 120 

10 Ляонин 115 

11 Чжецзян 108 

12 Цзянсі 103 

13 Шеньсі 95 

14 Місто Пекін 93 

15 Фуцзянь 90 

16 Шаньсі 82 

17 Хейлунцзян 81 

17 Юньнань 81 

19 Гуансі-Чжуанський автономний район 78 

20 Гуйчжоу 72 

21 Місто Чунцін 65 

22 Місто Шанхай 64 

23 Цзілінь 62 

24 Місто Тяньцзінь 56 

25 Сіньцзян-Уйгурський автономний район 54 

26 
Автономній район Внутрішня Монголія 

(КНР)  
53 

27 Ганьсу 49 

28 Хайнань 20 

29 Нінся-Хуейський автономний район (КНР) 19 

30 Цінхай 12 

31 Тібетський автономний район (КНР) 7 

 

Додаток підготовлено автором на основі джерела: 大学生必备网, 2018. 
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Додаток Ж 

 

Загальна характеристика китайських закладів, що здійснюють підготовку магістрів іноземної мови та 

прикладної лінгвістики  

Заклад вищої освіти Тип власності Тип 

Профіль 

університе

ту 

Залучен

ня у 

проекти 

розвитк

у 

універси

тетів 

Підпо-

рядку-

вання 

Рейтинг 

серед 

китай-

ських 

ЗВО (最

好大学网, 

2018) 

Світовий 

рейтинг QS 

(QS World 

University 

Rankings, 2018) 

Світовий рейтинг 

THE (THE World 

University 

Rankings, 2018) 

Гуандунський 

університет 

іноземних мов та 

зовнішньої торгівлі 

(广东外语外贸大学) 

Державний 
Дослід-

ницький 
Філологія      

Пекінський 

університет 

іноземних мов (北京

外国语大学) 

Державний 
Дослідно-

навчальний 
Філологія 211     

Шанхайський 

транспортний 

університет (上海交

通大学) 

Державний 
Дослід-

ницький 
Змішана 

C 9, 985, 

211 

Міністер

ство 

освіти 

КНР 

4 59 188 

Сичуанський 

університет (四川大

学) 

Державний 
Дослідно-

навчальний 
Змішана      

Університет Тунцзі 

(同济大学) 
Державний 

Дослід-

ницький 
Змішана 985, 211 

Міністер

ство 
11 291 401-500 
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освіти 

КНР 

Шанхайський 

університет 

іноземних мов (上海

外国语大学) 

Державний 
Дослідно-

навчальний 
Філологія 211     

Фуданьський 

університет (复旦大

学) 

Державний 
Дослід-

ницький 
Змішана 

С 9, 985, 

211 

Міністер

ство 

освіти 

КНР 

16 338  

Нанкіньський 

університет (南京大

学) 

Державний 
Дослід-

ницький 
Змішана 985, 211 

Міністер

ство 

освіти 

КНР 

7 122 169 

Східно-китайський 

педагогічний 

університет (华东师

范大学) 

Державний 
Дослід-

ницький 
Педагогіка 985 

Міністер

ство 

освіти 

КНР 

32 501-510 501-600 

Університет ім. Сунь 

Ятсен (中山大学) 
Державний 

Дослідно-

навчальний 
Змішана 211     

Університет Ціньхуа 

(清华大学) 
Державний 

Дослід-

ницький 
Змішана 

С 9, 985, 

211 

Міністер

ство 

освіти 

КНР 

1 17 30 

Нанькайський 

університет (南开大

学) 

Державний 
Дослід-

ницький 
Змішана 985, 211 

Міністер

ство 

освіти 

КНР 

16 338  

Пекінський 

університет (北京大

学) 

Державний 
Дослід-

ницький 
Змішана 

С 9, 985, 

211 

Міністер

ство 

освіти 

КНР 

2 30 27 

Пекінський 

університет авіації і 
Державний 

Дослід-

ницький 
Технічний 985 

Міністер

ство 
14 491 601-800 
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космонавтики (北京

航空航天大学) 

проми-

словості 

та 

інформа

тизації 

КНР 

Шаньдунський 

університет (山东大

学) 

Державний 
Дослід-

ницький 
Змішана 985, 211 

Міністер

ство 

освіти 

КНР 

24 541-550 501-600 

Пекінський 

педагогічний 

університет (北京师

范大学) 

Державний 
Дослід-

ницький 
Педагогіка 985 

Міністер

ство 

освіти 

КНР 

20 292  

Хєйлунцзянський 

університет (黑龙江

大学) 

Державний 
Дослідно-

навчальний 
Змішана      

Університет Сучжоу 

(苏州大学) 
Державний 

Дослід-

ницький 
Змішана      

Північно-східний 

педагогічний 

університет (东北师

范大学) 

Державний 
Дослід-

ницький 
Педагогіка 211     

Чжецзянський 

Університет (浙江大

学) 

Державний 
Дослідно-

навчальний 
Змішана 985, 211 

Міністер

ство 

освіти 

КНР 

3 68 101 

 

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерельної бази дослідження. 
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Додаток З 

 

Навчальний план за напрямом підготовки «Іноземна мова та прикладна лінгвістика» Сіаньського університету 

іноземних мов 

Тип дисципліни Назва курсу 
Навчальні 

години 
Бали 

Семестр та тиждень початку 

курсу 

1 2 3 4 

Загальні 

обов’язкові 

Політологія 72 3 2 2   

Іноземна мова 144 4 4 4   

Всього 216 7     

 

Професійні 

обов’язкові 

 

Практика з другої 

іноземної мови 
36 2 2    

Мовне тестування 36 2   2  

Синтаксична 

специфікація 

функцій системи 

36 2    2 

Прикладна 

лінгвістика 
36 2 2    

Англійська мова 36 2   2 2 

 

 

 

 

Професійні 

вибіркові 

 

Послідовний 

переклад 
36 2 2    

Синхронний 

переклад 
36 2  2   

Соціолінгвістика 36 2   2  

Практика перекладу з 

англійської на 

китайську 

36 2    2 
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Теоретична 

лінгвістика 
36 2   2  

«Школа лінгвістики» 

(«Історія 

лінгвістики») 

36 2    2 

Текстова лінгвістика 36 2    2 

Статистика у 

лінгвістиці 
36 2  2   

Семантика 36 2   2  

Теорія перекладу 36 2 2    

Методи дослідження 

та написання тез 
36 2     

Класичний переклад 36 2     

Дослідження 

літературних 

перекладів 

36 2     

 

Додаток підготовлено автором на основі джерела: 西安外国语大学外国语言学及应用语言学专业硕士学位研究生培养
方案, 2019 
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Додаток И 

 

Навчальний план магістратури з напряму «Іноземна мова та прикладна лінгвістика» Уханьського університету 

Категорія 

Номер 

предме

ту 

Назва предмету Бал Години 
Семестр 

початку 

Метод 

викладанн

я 

Форма 

атестації 

Прогр

ама 

курсу 

Загальні 

обов’язк

ові  

предмет

и 

061152

001 

Практика та теорія 

наукового соціалізму 
2 36 1 Лекція Іспит 

061152

002 

Вибіркове читання творів 

класичного марксизму 
2 72 1 Лекція Іспит 

061022

001 
Перша іноземна мова 2 72 1 Лекція Іспит 

Обов’яз

ковий 

предмет 

відкритт

я курсу 

061022

003 
Вступ до західної культури 2 36 3 Лекція 

Семестров

ий звіт 

 
Обов’яз

кові 

предмет

и з 

напряму 

дослідж

ення 

061022

081 
Методологія дослідження 2 36 2 

Лекція 

Семінар 

Усний 

іспит 

061022

093 
Прикладна лінгвістика 2 36 1 

Лекція 

Семінар 

Усний 

іспит 

061022

082 
Соціолінгвістика 2 36 1 

Лекція 

Семінар 

Усний 

іспит 

061022

083 
Володіння другою мовою 2 36 1 

Лекція 

Семінар 

Усний 

іспит 

061022

084 

Проектування та оцінка 

мовної аудиторії 
2 36 2 

Лекція 

Семінар 

Усний 

іспит 
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Предмети на 

вибір 

061022

085 
Психологія вчителя мови 2 36 1 

Лекція 

Семінар 

Усний 

іспит 

061022

086 
Когнітивна лінгвістика 2 36 2 

Лекція 

Семінар 

Усний 

іспит 

061022

087 
Міжкультурна комунікація 2 36 2 

Лекція 

Семінар 

Усний 

іспит 

061022

088 
Прагматика 2 36 2 

Лекція 

Семінар 

Усний 

іспит 

061022

089 
Тестування 2 36 1 

Лекція 

Семінар 

Усний 

іспит 

061022

090 

Сучасне застосування 

освітніх технологій 
2 36 2 

Лекція 

Семінар 
Іспит 

061022

091 

Навчальна практика 

англійської мови 
2 36 3 

Лекція 

Семінар 

Усна 

атестація 
 

Додаток підготовлено автором на основі джерела: 外国语言学与应用语言学专业攻读硕士学位研究生培养方案, 2014 
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Додаток К 

 

Навчальний план магістратури з напряму «Іноземна мова та прикладна лінгвістика» Південно-Західного 

нафтового університету 

Тип курсу Код Назва предмету 
Особливість 

курсу 
Години Кредити 

Семестр початку 
Примітки 

1 2 3 

Базов

і 

теоре

тичні 

пред

мети 

Загал

ьні 

обов’

язкові 

предм

ети 

S1111101 

Дослідження з теорії та 

практики соціалізму з 

китайською специфіко 

Загальний 36 2 *   

Обов’язково 
S1111103 

Марксизм та методологія 

соціальних наук 

Загально-

університетсь

кий 

18 1 *   

S0502101 
Друга іноземна мова

（Яп., рос. або фр.） 
Спец-й 72 4 * *  

Теоре

тичні 

предм

ети 

напря

му 

дослі

джен

ня 

S0502201 Загальне мовознавство Спец-й 36 2 *   

Обов’язково 

S0502202 

Введення до методів 

дослідження іноземної 

мови 

Спец-й 36 2   * 

S0502203 Практика з другої мови Спец-й 36 2  *  

Основні 

професійні 

предмети 

Z0551204 
Теорія та практика 

перекладу 
Спец-й 32 2 *   

Обов’язково 
S0502301 Прикладна лінгвістика Спец-й 32 2   * 

Z0551303 
Міжкультурна 

комунікація 
Спец-й 32 2 *   

S0502302 Соціолінгвістика Спец-й 32 2   * 

S0502401 
Статистичний метод 

наукових досліджень 
Спец-й 16 1  *  

Обов’язково 3 

предмети 
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Професійні 

вибіркові 

предмети 

S0502402 Прагматика Спец-й 32 2  *  

S0502403 Психолінгвістика Спец-й 32 2   * 

S0502404 
Методи навчання 

іноземній мові 
Спец-й 32 2   * 

Z0551207 
Історія китайсько-

іноземного перекладу 
Спец-й 32 2 *   

S0502405 Мовне тестування Спец-й 32 2   * 

S0502406 Когнітивна лінгвістика Спец-й 32 2   * 

S0502407 
Історія західного 

літературознавства 
Спец-й 32 2  *  

S0502308 
Вибіркове читання англо-

американських оповідань 
Спец-й 32 2   * 

Обов’язкова 

частина 

 Література       

Обов’язково 

(атестація інституту) 

 Академічний звіт       

 
Дослідження, викладання, 

соціальна практика 
      

Додатковий 

курс з 

бакалавріату 

7804035025 Вступ до мовознавства  40     

Обов’язково. Без 

кредитів (атестація 

інституту) 

 

7814004030 
Суспільство та культура 

англомовних країн 
 48     

7810658025 Англійська лексикологія  40     

7814002030 
Англійсько-китайський 

переклад 
 48     

 

Додаток підготовлено автором на основі джерела: 西南石油大学外国语言学及应用语言学培养方案, 2018 
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Додаток Л 

 

Навчальний план магістратури з напряму підготовки «Іноземна мова та прикладна лінгвістика» Хефейського 

технологічного університету 

Тип курсу Назва предмету Години Кредити 

Семестр 

оцінювання 
Тип оцінювання 

Зауваження 

1 2 3 Іспит Тест 

Диплом- 

на 

програ-

ма 

Загальні 

предмети 

Вступ до діалектики природи 18 1  ◎  ◎  

Факультативна група 

Марксизм та суспільство 

Наукова методологія 
18 1  ◎  ◎  

Соціалізм з китайською 

специфікою 

Теорія справедливості та 

практика дослідження 

36 2 ◎      

Друга іноземна (1) 45 1,5 ◎   ◎   

Друга іноземна (2) 45 1,5  ◎  ◎   

Міжкультурна комунікація 32 2 ◎   ◎  

Факультативна група. 

Не менше 4 кредитів 

Прикладна лінгвістика 32 2  ◎  ◎  

Американська література 32 2  ◎  ◎  

Написання наукових статей 32 2 ◎   ◎  

Спеціаль

ні 

предмети 

Британська література 32 2 ◎   ◎  Професійні 

дисципліни першого 

рівня 

Основи перекладу 32 2 ◎   ◎  

Загальне мовознавство 32 2 ◎   ◎  
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Дисцип-

ліни для 

отриман-

ня 

вченого 

ступеня 

Загальні 

предмети 

Практика дослідження 

іноземної мови 
16 1   ◎  ◎ 

Обов’язкові 

дисципліни Спеціальні теми новітніх 

досліджень 
32 2 ◎    ◎ 

Основи мікропроцесів 32 2  ◎   ◎ 
Факультативні 

дисципліни 
Основи програмних 

технологій 
32 2  ◎   ◎ 

Спеціаль

ні 

факульта

тивні 

предмети 

Переклад літератури 32 2  ◎   ◎ 

Оцінювання з 

факультативних 

предметів повинне 

відповідати 

мінімальним 

загальним вимогам до 

викладання предмету 

Теорія та практика перекладу 32 2  ◎   ◎ 

Західна теорія перекладу 32 2  ◎   ◎ 

Методологія дослідження 32 2  ◎   ◎ 

Англо-американська ідеологія 

та культура 
32 2 ◎    ◎ 

Критика та оцінювання 

перекладу 
32 2 ◎    ◎ 

Соціолінгвістика 32 2 ◎    ◎ 

Методика викладання 

англійської мови 
32 2  ◎   ◎ 

Семантика 32 2  ◎   ◎ 

Прагматика 32 2  ◎   ◎ 

Дослідження англійського 

перекладу китайської класики 
32 2  ◎   ◎ 

Корпусні перекладацькі 

дослідження 
32 2  ◎   ◎ 

Комп’ютерний переклад 32 2  ◎   ◎ 

 

Обов’язк

ова 

частина 

Перевірка літератури та звіту  1   ◎  ◎ 
Не входить до 

необхідних кредитів 
Академічний обмін  1 ◎ ◎ ◎  ◎ 

Інженерно-технічна практика  1 ◎ ◎   ◎ 

 

Додаток підготовлено автором на основі джерела:合肥工业大学外国语言学及应用语言学专业学术型硕士研究生培养

方案, 2018 
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Додаток М 

 

Узагальнена таблиця змісту підготовки магістрантів з «Іноземної мови та прикладної лінгвістики» Хефейського 

технологічного університету  

Курс базової 

компетентності 

Надання студентам 

відмінних базових знань 

та навичок з англійської 

мови та культури 

Розвиток 

комунікативної 

компетентності 

Надання студентам відмінних 

професійних базових знань з 

іноземної мови та прикладної 

лінгвістики 

Розвиток у студентів здатності 

самостійно займатися 

науковими дослідженнями та 

викладанням іноземної мови та 

прикладної лінгвістики 

Міжкультурна 

комунікація 
 ◎  ◎ 

Загальне 

мовознавство 
◎  ◎ ◎ 

Прикладна 

лінгвістика 
  ◎ ◎ 

Соціолінгвістика  ◎ ◎  

Семантика ◎  ◎  

Прагматика  ◎ ◎  

Американська 

література 
◎  ◎ ◎ 

Написання 

дипломної роботи 
  ◎ ◎ 

Принципи 

перекладу 
◎  ◎  

Британська 

література 
◎  ◎ ◎ 

Теорія та 

практика 

перекладу 

 ◎ ◎ ◎ 
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Західна теорія 

перекладу 
 ◎ ◎ ◎ 

Методологія 

дослідження 
 ◎  ◎ 

Комп’ютерний 

переклад 
  ◎  

Критика та 

оцінювання 

перекладу 

◎   ◎ 

Методика 

викладання 

англійської мови 

   ◎ 

Літературний 

переклад 
 ◎  ◎ 

Дослідження 

англійського 

перекладу 

китайської 

класики 

◎  ◎  

Корпусні 

переклади 
◎  ◎ ◎ 

Англо-

американська 

ідеологія та 

культура 

◎  ◎  

 

Додаток підготовлено автором на основі джерела: 合肥工业大学外国语言学及应用语言学专业学术型硕士研究生培养
方案, 2018 
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Додаток Н 

Форми і методи навчання у магістратурі за спеціальністю «Іноземна мова та прикладна лінгвістика» у 

Хефейському технологічному університеті 

Курс базової компетентності 

Методи навчання 

Вебінар 
Комп’ютерний 

проект 
Веб-квест 

Мультимедійні презентації веб-сторінки, сайту, 

додатка 

Міжкультурна комунікація ◎ ◎ ◎ ◎ 

Загальне мовознавство ◎  ◎  

Прикладна лінгвістика ◎  ◎  

Соціолінгвістика ◎  ◎  

Семантика ◎  ◎  

Прагматика ◎ ◎   

Американська література ◎ ◎ ◎ ◎ 

Написання дипломної роботи     

Принципи перекладу ◎ ◎ ◎ ◎ 

Британська література ◎ ◎ ◎ ◎ 

Теорія та практика перекладу ◎ ◎ ◎ ◎ 

Західна теорія перекладу ◎ ◎ ◎ ◎ 

Методологія дослідження  ◎ ◎  

Комп’ютерний переклад ◎ ◎  ◎ 

Критика та оцінювання 

перекладу 
◎ ◎ ◎ ◎ 

Методика викладання 

англійської мови 
◎  ◎ ◎ 

Літературний переклад ◎  ◎ ◎ 

Дослідження англійського 

перекладу китайської класики 
◎ ◎ ◎ ◎ 

Корпусні переклади ◎ ◎ ◎ ◎ 

Англо-американська ідеологія та 

культура 
◎  ◎  

 

Додаток підготовлено автором на основі джерела 合肥工业大学外国语言学及应用语言学专业学术型硕士研究生培养方案, 2018  
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Додаток П 

 

План підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики університету Янчжоу 

 

Тип предмету 
Номер 

предмету 
Назва предмету 

Кредит

и 
Години 

Семестр 

початку 

Метод 

оцінювання 

Примітк

и 

Дипло

мна 

програ

ма 

Загаль

ний 

курс 

00020001 
Обране читання класичних творів 

марксизму 
2 70 1 Іспит  

00020003 
Теорія і практика наукового 

соціалізму 
2 36 2 Іспит  

00010003 Друга 

іноземна 

Японська 
4 256 1, 2, 3 

Іспит  

00010004 Російська Іспит  

Базовий 

курс 

 Загальна лінгвістика 3 54 1 Іспит  

00700202 Прикладна лінгвістика 3 54 2 Іспит  

Профе

сійний 

курс 

00700203 Прагматика 3 54 2 Іспит  

00700204 
Англо-китайська порівняльна 

лінгвістика 
3 54 1 Іспит  

00700205 Соціолінгвістика 3 54 2 Іспит  

Дисци

пліни 

для 

отрим

Профе

сійний 

факуль

тативн

00700206 Стилістика 1 36 3 Залік  

00400207 Вступ до літературознавства 1 36 1 Залік  

00700208 
Дослідження методів викладання 

англійської мови 
1 36 2 Залік  
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ання 

вченог

о 

ступен

я 

ий 

курс 

00700209 Семантика 1 36 1 Залік  

00700210 
Оволодіння другою іноземною 

мовою 
1 36 3 Залік  

00700211 
Англійсько-китайська теорія та 

практика перекладу 
1 36 3 Залік  

00700212 Теорія викладання іноземної мови 1 36 1 Залік  

00700213 
Теорії та методи літературознавства 

у XX столітті 
1 36 3 Залік  

00700214 Мовне тестування 1 36 3 Залік  

00700215 
Дослідження стратегії навчання 

англійської мови 
1 36 1 Залік  

00700216 Теоретична граматика 1 36 3 Залік  

00700217 Аналіз дискурсу 1 36 1 Залік  

00700218 Методика наукових досліджень 1 36 2 Залік  

Загальн

ий 

факульт

ативний 

курс 

00030001 
Використання комп’ютера та 

технології 
2 54 3 Іспит  

       

       

Міжпр

едметн

ий 

факуль

 

Факультативні предмети другого рівня 

обираються магістрантами самостійно 

Залежно від кредитів, годин та 

часу початку обраного курсу 
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тативн

ий 

курс 

Обов’язкова 

програма 

00040001 Нау

кова 

діял

ьніс

ть 

Результати наукових 

досліджень 
1  1 – 6 Залік  

00040002 Академічний звіт 1  1 – 6 Залік 

6 раз 

прослухати, 

1 раз 

зробити 

00050001 Пра

ктич

на 

діял

ьніс

ть 

Навчальна практика 1 36 3 – 4 Залік  

00050002 Соціальна практика 1  1 – 6 Залік Звіт 

Еквівалентний 

або 

багатопрофільни

й курс 

00700219 Сучасна англійська мови  54 1 Іспит  

00700220 Англійсько-китайський переклад  54 1 Іспит  

     
 

 

 

Додаток підготовлено автором на основі джерела: 扬州大学外国语言学及应用语言学专业硕士研究生培养方案, 2018 
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Додаток Р 

 

Українські ЗВО, які здійснюють професійну підготовку магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики 

№ Назва ЗВО Факультет/ інститут кафедра Сайт 

1 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченко 

Інститут філології, кафедра української мови 

та прикладної лінгвістики 

http://www.univ.kiev.ua/ru/departm

ents/philology/ 

2 
Львівський національний 

університет імені Івана Франка 

Філологічний факультет, кафедра загального 

мовознавства 

http://philology.lnu.edu.ua/academi

cs/master/curriculum-prykladna-

lingvistyka 

3 

Миколаївський національний 

університет імені 

В. О. Сухомлинського 

Факультет іноземної філології, кафедра 

загальної та прикладної лінгвістики 

http://fif.mdu.edu.ua/?page_id=326

3 

4 

Національний аерокосмічний 

університет імені 

М.Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний 

інститут» 

Гуманітарний факультет, кафедра прикладної 

лінгвістики 

https://khai.edu/ua/education/fakult

ety-i-kafedry/gumanitarnij-

fakultet1/kafedra-prikladnoi-

lingvistiki-706/ 

5 

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

Факультет соціально-гуманітарних 

технологій, кафедра інтелектуальних 

комп’ютерних систем 

http://vstup.kpi.kharkov.ua/edprogr

am/prykladna-lingvistyka-magistr/ 

6 
Національний університет 

«Львівська політехніка» 

Інститут комп'ютерних наук та 

інформаційних технологій, кафедра 

прикладної лінгвістики 

http://lp.edu.ua/pl/navchalnyy-

proces 

http://www.univ.kiev.ua/ru/departments/philology/
http://www.univ.kiev.ua/ru/departments/philology/
http://philology.lnu.edu.ua/academics/master/curriculum-prykladna-lingvistyka
http://philology.lnu.edu.ua/academics/master/curriculum-prykladna-lingvistyka
http://philology.lnu.edu.ua/academics/master/curriculum-prykladna-lingvistyka
http://fif.mdu.edu.ua/?page_id=3263
http://fif.mdu.edu.ua/?page_id=3263
https://khai.edu/ua/education/fakultety-i-kafedry/gumanitarnij-fakultet1/kafedra-prikladnoi-lingvistiki-706/
https://khai.edu/ua/education/fakultety-i-kafedry/gumanitarnij-fakultet1/kafedra-prikladnoi-lingvistiki-706/
https://khai.edu/ua/education/fakultety-i-kafedry/gumanitarnij-fakultet1/kafedra-prikladnoi-lingvistiki-706/
https://khai.edu/ua/education/fakultety-i-kafedry/gumanitarnij-fakultet1/kafedra-prikladnoi-lingvistiki-706/
http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/faculty/sgt
http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/faculty/sgt
http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/intelektualni-komp-yuterni-sistemi/
http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/intelektualni-komp-yuterni-sistemi/
http://vstup.kpi.kharkov.ua/edprogram/prykladna-lingvistyka-magistr/
http://vstup.kpi.kharkov.ua/edprogram/prykladna-lingvistyka-magistr/
http://lp.edu.ua/pl/navchalnyy-proces
http://lp.edu.ua/pl/navchalnyy-proces
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7 

Одеський національний 

університет імені 

І.І. Мечникова 

Філологічний факультет, кафедра прикладної 

лінгвістики 

http://onu.edu.ua/uk/structure/facult

y/philolog/kafedry-ta-inshi-

strukturni-pidrozdily/ling 

8 

Східноєвропейський 

національний університет 

імені Лесі Українки 

Факультет іноземної філології, кафедра 

прикладної лінгвістики 
https://all.eenu.edu.ua/abiturijentu 

9 
Ужгородський 

національний  університет 

Факультет міжнародних економічних 

відносин, кафедра прикладної лінгвістики 

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/in

terrelations-interling 

10 

Харківський національний 

університет імені 

В. Н. Каразіна 

Факультет філологічний, кафедра загального 

та прикладного мовознавства 

https://www.univer.kharkov.ua/ua/

departments/philology/chair/genera

l_and_applied_linguistics 

11 
Херсонський державний 

університет 

Факультет іноземної філології, кафедра 

англійської філології та прикладної 

лінгвістики  

http://www.kspu.edu/About/Facult

y/IUkrForeignPhilology/ChairTran

slation.aspx 

12 
Черкаський державний 

технологічний університет 

Факультет гуманітарних технологій, кафедра 

прикладної лінгвістики 
https://chdtu.edu.ua/lf/kpl 

 

Додаток підготовлено автором на основі джерельної бази дослідження. 

 

http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/philolog/kafedry-ta-inshi-strukturni-pidrozdily/ling
http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/philolog/kafedry-ta-inshi-strukturni-pidrozdily/ling
http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/philolog/kafedry-ta-inshi-strukturni-pidrozdily/ling
https://all.eenu.edu.ua/abiturijentu
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/interrelations-interling
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/interrelations-interling
https://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/philology/chair/general_and_applied_linguistics
https://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/philology/chair/general_and_applied_linguistics
https://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/philology/chair/general_and_applied_linguistics
http://www.kspu.edu/About/Faculty/IUkrForeignPhilology/ChairTranslation.aspx
http://www.kspu.edu/About/Faculty/IUkrForeignPhilology/ChairTranslation.aspx
http://www.kspu.edu/About/Faculty/IUkrForeignPhilology/ChairTranslation.aspx
https://chdtu.edu.ua/lf/kpl
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Додаток С 

 

Перелік компетентностей випускника відповідно до Стандарту вищої 

освіти магістра філології 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі 

лінгвістики, літературознавства, фольклористики, 

перекладу в процесі професійної діяльності або навчання, 

що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.  

Загальні 

компетентності 

1) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

2) Здатність бути критичним і самокритичним.  

3) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації 

з різних джерел.  

4) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

5) Здатність працювати в команді та автономно.  

6) Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

7) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

8) Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

9) Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

10) Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності).  

11) Здатність проведення досліджень на належному рівні.  

12) Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

1) Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних 

напрямах і школах.  

2) Здатність осмислювати літературу як полісистему, 

розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і 

світового літературознавства.  

3) Здатність критично осмислювати історичні надбання та 

новітні досягнення філологічної науки.  

4) Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування 

мовного / мовленнєвого й літературного матеріалу з 

урахуванням класичних і новітніх методологічних 

принципів.  

5) Усвідомлення методологічного, організаційного та 

правового підґрунтя, необхідного для досліджень та/або 
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інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх 

результатів професійній спільноті та захисту 

інтелектуальної власності на результати досліджень та 

інновацій.  

6) Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної 

філологічної спеціалізації для вирішення професійних 

завдань.  

7) Здатність вільно користуватися спеціальною 

термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.  

8) Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних 

засобів мови для досягнення запланованого прагматичного 

результату.  

 

Додатково для освітньо-наукових програм:  

9) Здатність ефективно й компетентно брати участь у різних 

формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, 

дискусії, наукові публікації) в галузі філології.  

 

Додаток систематизовано автором на основі джерела: Стандарт вищої 

освіти магістра філології, 2019. 
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Додаток Т 

 

Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність Миколаївського національного університету імені 

Сухомлинського 

 

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 ОК 

 

НЗП-1 Філософія освіти 3 іспит 

НЗП-2 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

6 іспит 

НЗП-3 Використання ІКТ у науковій діяльності 3 іспит 

НПП-1 Когнітивна лінгвістика та 

лінгвоконцептологія 

5 іспит 

НПП-2 Комунікативна лінгвістика 6 іспит 

НПП-3 Прагматичні проблеми перекладу та 

інтерпретації текстів англійською мовою 

5 залік 

ПП-1 Когнітивно-аналітична практика 9 залік 

ПП-2 Проектно-дослідницька практика 9 залік 

ПП-3 Курсова робота 1 залік 

                  Загальний обсяг обов’язкових компонент: 47  

Вибіркові компоненти ВК 

Дисципліни за вибором вищого навчального закладу (фахова спеціалізація) 

ВДВ-1 Правнича лінгвістика  3 залік 

ВДВ-2 Інтеркультурна комунікація 6 іспит 

ВДВ -3 Комунікативні стратегії англійської мови 4 залік 

ВДВ-4 Історія української літературної мови 4 залік 

ВДВ-5 Стилістика української мови  3 залік 

Вибірковий блок 1 

ВВС-1 Технології масмедійної комунікації (PR-

технології в системі комунікації) 

3 залік 

ВВС- 1 Лінгвістичне моделювання   

Вибірковий блок 2 

ВВС- 2 Ділова українська мова в системі освіти та 

науки 

4 іспит 

ВВС- 2 Історія мовознавства   

Вибірковий блок 3 

ВВС- 3 Актуальні проблеми сучасного лінгвістичного 

програмування 

3 іспит 
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ВВС-3 Лінгвокібернетика   

Вибірковий блок 4 

ВВС- 4 Компаративна лінгвістика та лінгвофілософія 4 залік 

ВВС- 4 Нейролінгвістика   

Вибірковий блок 5 

ВВС- 5 Теорія та практика стилістичного редагування 

текстів 

3 залік 

ВВС- 5 Методологія наукових досліджень та 

організація науки 

  

Вибірковий блок 6 

ВВС- 6 Корпусна лінгвістика 3 залік 

ВВС- 6 Паралінгвістика   

Вибірковий блок 7 

ВВС-7 Англійська лінгвокультурологія 3 залік 

ВВС-7 Маркетинговий менеджмент у галузі 

комунікативних технологій 

  

Загальний обсяг вибіркових компонент: 43  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 90  

 

Додаток систематизовано автором на основі джерела: Освітньо-професійна 

програма «Прикладна лінгвістика» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 035 Філологія спеціалізація 035.10 Прикладна лінгвістика 

галузі знань 03 Гуманітарні науки кваліфікація: магістр філології за 

спеціалізацією (прикладна лінгвістика) Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського, 2019 
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Додаток У 

Навчальний план освітньої програми за спеціалізацією 035.10 «Філологія. Прикладна лінгвістика (магістерський 

рівень)» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
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Джерело: Навчальний план освітньої прорами за спеціалізацією 035.10 «Філологія. Прикладна лінгвістика (магістерський 

рівень)» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2018 
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Додаток Ф 

 

Навчальний план освітньої прорами за спеціалізацією 035.10 «Філологія. Прикладна лінгвістика(магістерський 

рівень)» Львівського національного університету імені Івана Франка
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Джерело: Навчальний план освітньої прорами за спеціалізацією 035.10 «Філологія. Прикладна лінгвістика(магістерський 

рівень)» Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019 



Додаток Х 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дослідження 

1. Гунько, Л. (2016a). Поточні та перспективні напрями наукової та 

освітньої співпраці між Україною та Китаєм. Китай – Україна: напрями 

стратегічного партнерства, 1, 64-66.  

2. Гунько, Л. (2016b). Тенденції модернізації освіти КНР в умовах 

глобалізації. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Додаток 1 до Вип. 37, Т. 1 (69), 

Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського 

освітнього простору», 39-48  

3. Гунько, Л. (2017e). Підготовка магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики у вищих навчальних закладах КНР. Наукові записки, 11, серія «Проблеми 

методики фізико-математичної і технологічної освіти», 4, 31-34.  

4. Гунько, Л. (2017h). Розвиток мовної ситуації у КНР. Інноваційні 

технології в науці та освіті. Європейський досвід, 2, 41-43.  

5. Гунько, Л. (2017i). Розвиток прикладної лінгвістики у КНР. Наукові 

записки, 159, 193-196.  

6. Hunko, L. (2017n). The historical development of applied linguistics as an 

independent science in China from 1978 up till nowфdays. Studies in comparative 

education, 3-4 (33-34), 67-75. 

7. Гунько, Л. (2018e). Поняття «Професійна підготовка» в українському 

науковому дискурсі у контексті дослідження професійної підготовки магістрів з 

іноземної мови та прикладної лінгвістики. Сучасні інформаційні технології та 

інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, 

проблеми, 51, 238-243.  

8. Hunko, L. (2018k). Reviews and opinions of the Chinese scientists on the 

definition of Applied Linguistics in China. Social work & education, 5 (1), 113-121.  ISSN: 

2520-6230  
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9. Hunko, L. (2018l). The periodization of the historical development of 

Applied Linguistics in China till 1977. Linguistics studies, 35, 149-154. doi: 

http://dx.doi.org/10.31558/1815-3070.2018.35.23   ISBN: 966-7277-88-7  

10. Hunko, L.; Paziura, N. & Shevchenko, K. (2018m). The Training of Future 

Teachers in Ukraine and China. Frontiers of Education in China, 13(2): 288-314. 

Doi:10.1007/s11516-018-0015-z  

11. Гунько, Л. (2019a). Визначення характеристик та вимог до фахівця з 

іноземної мови та прикладної лінгвістики у Китаї. Педагогічні науки: теорія, 

історія, інноваційні технології. 1(85), 149-159.  

12. Гунько, Л. (2019b). Місце університетів у системі освіти КНР. Науковий 

вісник льотної академії. Збірник  наукових праць, серія «Педагогічні науки», 5, 284-

289.  

13. Гунько, Л. (2020a). Законодавче забезпечення модернізації професійної 

підготовки студентів магістратури за спеціальністю «Іноземна мови та прикладна 

лінгвістика» у КНР. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького. Серія педагогічні науки, 1, 24–29 DOI 10.31651/2524-2660-2020-1 

14. Hunko, L. (2020b). Forms and methods of teaching future masters in foreign 

languages and Applied linguistics in the universities of China. Comparative Professional 

Pedagogy ,10(1)/2020, 95 – 104. DOI: 10.3189/2308-4081/2020-10(1)-11 

15. Гунько, Л. (2020). Підготовка магістрів іноземної мови та прикладної 

лінгвістики в університетах КНР. Краматорськ: Видавництво ЦТРІ – «Друкарський 

дім». 
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Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дослідження 

16. Гунько, Л. (2017a). Вимоги щодо знань магістрів з іноземної мови та 

прикладної лінгвістики в університетах Китаю. В О. Безлюдний (Ред), 

Трансформації в українській освіти і наукових дослідження: світовий контекст: 

міжнародна наукова конференція, Умань, 25-26 травня (99-103). Умань: ВПЦ 

«Візаві». 

17. Гунько, Л. (2017b). Іншомовна підготовка студентів нефілологічних 

спеціальностей в університетах України. АВІА – 2017: ХІІІ Міжнародна науково-

технічна конференція, Київ, 19-21 квітня (8.7-8.9). URL: https:// 

http://flyhigh.nau.edu.ua/%d0%b0%d0%b2%d1%96%d0%b0-2017/ 

18. Гунько, Л. (2017c). Історичний розвиток прикладної лінгвістики у Китаї 

до 1963 року. В Т.С. Хохлова та ін. (Ред.), Освітні інновації: філософія, психологія, 

педагогіка: збірник наукових статей у 2 частинах, Дніпро, 16 лютого (с. 177-181). 

Дніпро: «Роял Принт». 

19. Гунько, Л. (2017d). Основні видання та публікацій з прикладної 

лінгвістики у КНР. В Н. Г. Ничкало та ін.(Ред), Професійне становлення особистості: 

проблеми і перспективи: тези доп. ІХ міжнарод. наук.-практ. конференції, 

Хмельницький, 9-10 листопада (178-179). Хмельницький : ХНУ. 

20. Гунько, Л. (2017f). Професійна підготовка лінгвістів у сучасних умовах 

в Китаї. В Н. М. Авшенюк та ін. (Ред.), Розвиток порівняльної професійної 

педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів: науково-

методологічний семінар,  Київ, 18 травня (125-128). Київ – Хмельницький: 

«Термінова поліграфія». 

21. Гунько, Л. (2017g). Професійні підготовка магістрів прикладної 

лінгвістики у ВНЗ України та Китаю: порівняльний аналіз узагальненого досвіду. В 

О. І. Локшина (Ред), Педагогічна компаративистика і міжнародна освіта – 2017: 

освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації: збірник тез 
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Додаток Ц 

Відомості про апробацію результатів дослідження 

 

Масові науково-практичні заходи міжнародного рівня 

1. IV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні 

технології у контексті іншомовної підготовки фахівця», м. Полтава, 24 травня 

2018 р., заочна форма участі. Тема доповіді: «Щодо професійної підготовки 

магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики».  

2. VII Міжнародна науково-методологічна конференція «Розвиток 

порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та 

інтеграційних процесів», м Хмельницький,  17 травня, 2018 р., заочна форма 

участі. Тема доповіді: «Концепт «Професійна підготовка» у процесі навчання 

магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики в Україні та Китаї».  

3. Міжнародна наукова конференція «Вища школа: удосконалення 

якості підготовки фахівців», м. Київ, 6 травня 2018 р., заочна форма участі. Тема 

доповіді: “About the researches on Applied Linguistics in China”. 

4. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Творча спадщина 

А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття», м. 

Суми, 15 березня, 2018 р., заочна форма участі. Тема доповіді: «Дослідження 

педагогічного досвіду А. С. Макаренка китайськими вченими». 

5. ІХ Міжнародна конференція молодих вчених «Молоді вчені 2018 – 

від теорії до практики», м. Дніпро, 16 лютого 2018 р, заочна форма участі. Тема 

доповіді: «Розвиток прикладної лінгвістики у Китаї в період з 1870 до 1963 року». 

6. Міжнародна наукова конференція «Ценности в лингвокультурном 

аспекте: языковое сознание, коммуникация, текст», м. Тяньцзинь (КНР), 24 

листопада, 2017 р., очна форма участі. Тема доповіді: «Фомирование 

лингвокультурологической компетенции у магистров иностранного языка и 

прикладной лингвистики в университетах КНР». 
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7. Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. 

Європейський досвід», м. Відень (Австрія), 21 листопада, 2017 р., заочна форма 

участі. Тема доповіді: «Розвиток мовної ситуації у КНР». 

8. ІХ міжнародна науково-практична конференція «Професійне 

становлення особистості: проблеми і перспективи», м. Хмельницький, 9 

листопада, 2017р., заочна форма участі. Тема доповіді: «Основні видання та 

публікацій з прикладної лінгвістики у КНР». 

9. ІХ міжнародна науково-практична конференція «Становлення 

молодого фахівця: сучасні тенденції», м Краматорськ, 30 жовтня, 2017 р., заочна 

форма участі. Тема доповіді: «Щодо ранніх зачатків прикладної лінгвістики у 

КНР».  

10. Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і формування 

конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції», м. Мукачево, 26 

жовтня, 2017 р., заочна форма участі. Тема доповіді: «Щодо розвитку 

національного науково-дослідницького центру з лінгвістики та прикладної 

лінгвістики КНР». 

11. І Міжнародна науково-практична конференції «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті 

європейської інтеграції і глобалізації», м. Київ, 15 червня, 2017 р., заочна форма 

участі. Тема доповіді: «Професійна підготовка магістрів прикладної лінгвістики 

у ЗВО України та Китаю: порівняльний аналіз узагальненого досвіду». 

12. Міжнародна наукова конференція «Трансформації в українській 

освіти і наукових дослідження: світовий контекст», м. Умань, 25 квітня, 2017 р., 

заочна форма участі. Тема доповіді: «Вимоги щодо знань магістрів іноземної 

мови та прикладної лінгвістики в університетах Китаю». 

13. Міжнародна науково-практична конференція «Вища школа: 

удосконалення якості підготовки фахівців», м. Київ, 6 травня 2017 р., заочна 

форма участі. Тема доповіді: «Формування іншомовної компетенції в умовах 

оновлення освітніх стандартів» 
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14. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА – 

2017», м. Київ, 9 квітня, 2017 р., заочна форма участі. Тема доповіді: «Іншомовна 

підготовка студентів нефілологічних спеціальностей в університетах України». 

15. Міжнародна науково-практична конференція «Китай – Україна: 

напрями стратегічного партнерства», м. Тяньцзинь (КНР), 15 грудня, 2016 р., 

очна форма участі. Тема доповіді: «Поточні та перспективні напрями наукової та 

освітньої співпраці між Україною та Китаєм». 

 

Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня 

1. Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку 

української науки», м. Переяслав-Хмельницький, 21 лютого, 2018 р., заочна 

форма участі. Тема доповіді: «Питання прикладної лінгвістики у дослідження 

китайських вчених».  

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методичні 

засади вивчення англійської мови (партнерство школи й університету)», м. Умань, 

30 березня 2018 р., заочна форма участі. Тема доповіді: «Визначення терміну 

«Прикладна лінгвістика» у китайському науковому дискурсі». 

 

Науково-методологічні заходи всеукраїнського рівня 

1. VII Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток 

порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та 

інтеграційних процесів», м. Хмельницький, 18 травня, 2018 р., заочна форма 

участі. Тема доповіді: «Професійна підготовка лінгвістів у сучасних умовах в 

Китаї». 


