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observations on the presentation of information about them in the integrated course “Art 
(cognitive component)” for specialized art education in education institutions of 1–2 levels of 
accreditation, can make the prospect of further research. 

Key words: integrated course “Art”, musical art of Latin America, cultural and 
geographical region, type of musical tradition. 
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МОВИ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ В КИТАЇ 
 
Метоя статті ю висвітленнѐ вимог до професійної підготовки магістрантів 

з іноземної мови та прикладної лінгвістики; виокремленнѐ обов’ѐзкових базових 
знань і навичок; визначеннѐ характеристик професіонала з даного напрѐму. 
Практичну цінність становлѐть провідні теоретичні та практичні ідеї, методи й 
теорії китайської професійної освіти з метоя їх подальшого використаннѐ в 
реформуванні освітньої системи України. Під час проведеннѐ розвідки ми 
використовували теоретичні (узагальненнѐ та аналіз) та емпіричні (опис і 
порівнѐннѐ) методи наукового дослідженнѐ. У ході дослідженнѐ було виѐвлено базові 
навички фахівцѐ з іноземної мови та прикладної лінгвістики, а саме: інтелектуальні, 
дослідницькі, практичні, навички наукової взаюмодії; визначено характеристики 
професіоналу з даного напрѐму; виокремлено термін «фахівцѐ з іноземної мови та 
прикладної лінгвістики в Китаї». 
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Постановка проблеми. Зміни, що відбуваятьсѐ в освітньому процесі 

КНР, шлѐхи модернізації освіти та їх результати, вихід закладів вищої освіти 
Китая на топові позиції світових рейтингів ю першопричиноя зацікавленості й 
ретельного вивченнѐ національної освітньої системи Китая науковцѐми 
України. Професійна підготовка студентів магістратури з іноземної мови та 
прикладної лінгвістики – порівнѐно новий напрѐм в історії освіти України, 
ѐкий маю значні вади, наприклад, невідповідність моделі навчаннѐ реальній 
практиці професійної діѐльності спеціаліста. Оптимізована та сучасна 
система підготовки магістрантів іноземної мови та прикладної лінгвістики в 
китайських закладах вищої освіти набуваю цінності длѐ реформуваннѐ й 
удосконаленнѐ даного напрѐму підготовки в університетах України.  

Аналіз актуальних досліджень. На сьогодні проблему професійної 
підготовки фахівців досить широко представлено в працѐх вітчизнѐних 
дослідників І. Ішутіної, І. Салосіної, О. Комочкової, Ю. Мажар, О. Семеног, 
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О. Сосніної, О. Ядіної, Н. Пазяри та ін., ѐкі розглѐдаять проблеми вищої 
освіти, формуваннѐ майстерності та професіоналізму. Питаннѐ професійної 
підготовки було розкрито в роботах таких китайських учених, ѐк: 

Гуй Шичунь (桂诗春), Я Мін (余敏), Ля Ячунь (刘友春), Чжан Делу 

(张德禄), Чжан Вей (张伟) та інших.  

Разом із тим у психолого-педагогічній літературі недостатньо 
розроблено проблему професійної підготовки магістрантів з іноземної 
мови та прикладної лінгвістики. Під час проведеннѐ розвідки ми 
використовували теоретичні (узагальненнѐ й аналіз) та емпіричні (опис і 
порівнѐннѐ) методи наукового дослідження.  

Метою нашої статті ю висвітленнѐ вимог до професійної підготовки 
магістрантів з іноземної мови та прикладної лінгвістики; виокремленнѐ 
обов’ѐзкових базових знань і навичок; визначеннѐ характеристик 
професіонала з даного напрѐму.  

Виклад основного матеріалу. Слід зауважити, що в китайській системі 
освіти в межах різних рівнів освіти висуваятьсѐ різні вимоги до професійної 
підготовки. Так, наприклад, метоя підготовки студентів бакалаврату ю 
оволодіннѐ основами теорії, професійними знаннѐми та основними 
навичками, щоб мати можливість працявати в обраній сфері та володіти 
базовими науково-дослідницькими можливостѐми. Вимоги до магістрантів 
полѐгаять в оволодінні теоретичними основами та систематичними 
професійними знаннѐми та вміннѐм проводити дослідницьку діѐльність, 
самостійно здійснявати спеціалізовану роботу. Аспіранти, у своя чергу, 
повинні володіти твердоя та широкоя теоретичноя базоя та 
систематичними глибокими знаннѐми дисципліни, мати можливість 
самостійно займатисѐ науковими дослідженнѐми та мати творчі досѐгненнѐ в 

науці або технічній експертизі (王学文, 2012). Це визначаютьсѐ потребами 
конкретних соціальних областей і окремих соціальних рівнів, а також 
залежить від типів та рівнів шкіл, у ѐких студенти отримуять освіту. Заклади 
освіти всіх типів і рівнів повинні формулявати свої навчальні плани, 
виконувати власні завданнѐ й готувати кваліфікованих спеціалістів, 

необхідних суспільству (培养目标_百度百科, 2018). 
Прикладний лінгвіст – одна з найбільш затребуваних професій у 

сучасному світі активізації ділових та економічних відносин. Особливо 
важливоя характеристикоя ю професійне володіннѐ іноземними мовами 
та вміннѐ їх використовуваннѐ в розробці комп’ятерних програм. Диплом 
прикладного лінгвіста надаю найкращі перспективи в умовах гострої 
конкуренції на ринку праці (Філологіѐ: прикладна лінгвістика, 2018). 

Теоретична лінгвістика, соціолінгвістика та сучасне навчаннѐ 
іноземній мови – це три основних напрѐми досліджень кафедр іноземної 
мови та прикладної лінгвістики. А саме сфера досліджень вклячаю в себе: 
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системну функціональну граматику, функціональну лінгвістику, лінгвістичну 
історія, прагматику, семантику, соціолінгвістику, лінгвістичне та культурне 
дослідженнѐ, прикладну лінгвістику, теорія та практику вивченнѐ 
іноземної мови, стилістичні дослідженнѐ, обчислявальну лінгвістику та ін. 

(北京大学外国语学院, 2018).  
Інститути іноземних мов маять за мету готувати лінгвістів-

професіоналів з глибокими систематичними знаннѐми у сфері лінгвістики 
та суміжних із нея дисциплін, за допомогоя останніх наукових досѐгнень 
безпосередньо в Китаї та за кордоном.  

У китайських словниках можна знайти таке визначеннѐ 
професіоналу: професіонал (експерт) – лядина, що професійно досліджую 
або спеціалізуютьсѐ в академічних, технічних та інших сферах, маю 
особливий досвід або навички; майстерно володію 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 Чжан Делу, будучи молодим ученим, перше, що потрібно 

зробити, – це розвивати в собі моральні ѐкості, бути відданим науці. 
Справжній дослідник, перш за все, повинен знати, ѐк бути лядиноя в 
суспільстві, щоб мати змогу дійсно професійно виконувати своя роботу. 
Бути питливим та дотримуватисѐ власного дослідницького шлѐху, мати дух 
наполегливості, бажаннѐ постійно поповнявати свої знаннѐ. акщо 
дослідник відчуваю справжня зацікавленість та інтерес до предмету 
дослідженнѐ, то він ніколи не буде мати відчуттѐ нудьги та виснаженнѐ в 
роботі, що й допоможе йому у власному розвитку та досѐгненні певного 

результату (张淑杰 & 张德禄, 2015). 
Дослідник Яй Мін зазначаю, що створеннѐ та розвиток 

високоефективної дослідницької групи з прикладної лінгвістики вимагаю 
від учених високого професіоналізму. Науково-дослідна команда повинна 
володіти багатими академічними знаннѐми, дисциплінарним відношеннѐм 
до справи та мати широкий кругозір. Підкресляютьсѐ, що в процесі 
створеннѐ дослідницької групи треба ретельно обирати та в подальшому 
виховувати молодих перспективних учених, з метоя збагаченнѐ та 

розвитку подальших наукових розвідок (余敏, 2015). 
У даний час длѐ багатьох учених, ѐкі проводѐть дослідженнѐ 

порівнѐннѐ китайської та англійської мови в Китаї, перешкодоя праці в 
галузі прикладної лінгвістики ю низький рівень англійської мови. По-друге, 
через те, що прикладна лінгвістика доволі нова наука, її теоретична база 
недосконала, що чинить перешкоди на шлѐху молодих учених.  

Сьогодні вчені Китая, ѐкі проводѐть дослідженнѐ у сфері прикладної 
лінгвістики, уже усвідомили важливість теоретичної складової предмету, 
вони підкресляять, що прикладна лінгвістика – це системна програма. З 
цього виходить, що вчені, ѐкі проводѐть дослідженнѐ в галузі прикладної 
лінгвістики, маять також вивчити питаннѐ теоретичних знань. Дослідники 
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прикладної лінгвістики не тільки повинні докладати немалих зусиль щоб 
вивчати та досліджувати предмет, але й маять виѐвлѐти сутність кожного 
предмету з метоя її поюднаннѐ з прикладноя лінгвістикоя, щоб отримати 
нові ідеї та теорії. Вивченнѐ використаннѐ прикладної лінгвістики в різних 
сферах одночасно допомагаю краще зрозуміти та покращити її 
використаннѐ в своїй галузі, сприѐю розвиткові прикладної лінгвістики ѐк 

предмету (应用语言学的研究现状与展望, 2016)  
Загальна освітнѐ програма підготовки лінгвіста у КНР передбачаю 

вивченнѐ таких дисциплін:  
- загальні гуманітарні та соціально-економічні дисципліни, ѐкі 

спрѐмовані на отриманнѐ майбутніми лінгвістами універсальних 
знань, що дозволѐять сформувати необхідні знаннѐ про різні сфери 
суспільства;  

- загальні математичні та природничо-наукові дисципліни, ѐкі надаять 
знаннѐ щодо досѐгнень у природознавчій сфері та в області 
інформаційних технологій; 

- загальнопрофесійні дисципліни, ѐкі ѐвлѐять собоя цикл предметів 
загальнолінгвістичної підготовки; 

- дисципліни спеціальної підготовки, ѐкі вклячаять і дисципліни зі 
спеціальності, у процесі вивченнѐ ѐких формуятьсѐ професійні 
вміннѐ та навички; 

- факультативні дисципліни, ѐкі доповняять професійну підготовку 
майбутнього спеціаліста (China Academic degree and graduate 
education Information, 2018; 

外国语言学及应用语言学专业_百度百科, 2018).  
Обов’ѐзкові базові знаннѐ, ѐкими маять володіти студенти даної 

спеціальності: 
- систематизовані поглибленні теоретичні знаннѐ з іноземної мови та 

прикладної лінгвістики й вузькоспеціалізовані знаннѐ з будь-ѐкого 
напрѐму, знаннѐ щодо сучасного стану сфери дослідженнѐ, 
володіннѐ основними засобами теоретичного та практичного 
дослідженнѐ, поюднаннѐ теорії з практикоя, техніка аналізу та 
вирішеннѐ питань, ѐкі можуть виникнути під час проведеннѐ 
теоретичної або практичної роботи;  

- спеціалізований досвід вивченнѐ іноземної мови, на високому рівні 
володіти іноземноя мовоя (аудіяваннѐ, мова, письмо, читаннѐ), щоб 
під час написаннѐ дипломної роботи мати змогу самостійно проводити 
аналіз та пошук літератури, текстів або матеріалів, у закордонних 
джерелах та ресурсах, проводити необхідні комунікації з іноземними 
спеціалістами. У той самий час дуже важливим, длѐ поширеннѐ кола 
пошуку закордонних ресурсів, ю опануваннѐ другоя іноземноя мовоя;  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 1 (85) 

153 

- знаннѐ длѐ проведеннѐ повноцінного наукового дослідженнѐ, збору 
матеріалу, складання анкетувань, аналізу даних, щоб отримати 
відповідний до встановлених вимог дипломний проект.  
Обов’ѐзкові базові наукові навички та вміннѐ вклячаять у себе 

інтелектуальні навички, дослідницькі навички, практичні навички, навички 

наукової взаюмодії (外国语言学与应用语言学专业硕士研究生培养方案, 
2018; Основнаѐ образовательнаѐ программа высшего образованиѐ РУДН 
направление подготовки 45. 03. 02 «Лингвистика», 2014; Pazjura, 2016) 

Відповідно до вимог щодо змісту освіти в Китаї, головними цілѐми 
навчаннѐ за даноя спеціальністя ю:  

1. Студент повинен бути законослухнѐним громадѐнином, патріотом, 
ѐкий служить на благо соціалізму та володію загальними принципами 
марксизму, дотримуютьсѐ основної політичної лінії соціалізму.  

2. Обов’ѐзкове оволодіннѐ студентами базовоя теоріюя за даноя 
спеціальністя, систематизаціѐ знань з іноземної мови та прикладної 
лінгвістики, методики викладаннѐ іноземної мови, усного та письмового 
перекладу. Студент повинен знати сучасні напрѐми розвитку прикладної 
лінгвістики, лінгвістичні забезпеченнѐ систем обробки мови та мовленнѐ; 
володіти базовими знаннѐми в області структурного опису мов (за 
рівнѐми); мати чітке уѐвленнѐ щодо структури лінгвістики ѐк науки, про її 
зв’ѐзки з іншими науковими дисциплінами, зокрема, інформатикоя, щодо 
прикордонних дисциплін (логіка, семіотика, психолінгвістика, 
соціолінгвістика, лінгводидактика, теоріѐ та практика перекладу та ін.).  

3. Студент повинен вміти оперувати базовим понѐтійним апаратом 
теоретичної та прикладної лінгвістики, вирішувати практичні задачі 
моделяваннѐ мовних аспектів на прикладі деѐких штучних мов (мов 
формальних граматик, форм Бекус-Нура, пошукових мов, уѐвленнѐ знаннѐ та 
семантики).  

4. Студент повинен отримати навички самостійної, пошукової 
дослідницької роботи з навчальним матеріалом з пройдених навчальних 
дисциплін, а також практичної роботи з лінгвістичними ресурсами 
(системами машинного перекладу, словниками, тезаурусами, пошуковими 
системами, корпусами, електронними навчальними та тестовими 
програмами) (Соснина, 2012; China Academic degree and graduate education 

Information, 2018; 外国语言学及应用语言学专业_百度百科, 2018). 
Напрѐми підготовки магістрів та іспити, ѐкі треба скласти длѐ вступу 

до магістратури кожного вищого навчального закладу відрізнѐятьсѐ. 
Наприклад, у Нанкінському університеті виділѐять такі напрѐмами 
підготовки 01 Іноземна мова та прикладна лінгвістика; 02 
Перекладознавсто; 03 Двомовна лексикографіѐ; 04 Навчаннѐ англійській 
мові з допомогоя використаннѐм комп’ятерних технологій; 05 Корейське 
мовознавство та дослідженнѐ перекладу. За цими напрѐмами треба 
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скласти такі іспити. Група А (напрѐм 01 – 04): ① 101 Політологіѐ; ② 262 
Російська мова або 263 апонська мова, або 264 Німецька мова, або 265 
Французька мова; ③ 653 Базова англійська мова; ④ 963 Англійське 
мовознавство. Група Б (напрѐм 05): ① 101 Політологіѐ; ② 262 Російська 
мова або 263 апонська мова, або 264 Німецька мова, або 265 Французька 
мова; ③ 650 Базова корейська мова; ④ 970 Комбінований іспит із 
професійних знань корейської мови.  

У Шанхайському університеті іноземних мов на спеціальність 
магістратури 050211 Іноземна мова та прикладна лінгвістика (ѐка 
відноситьсѐ до факультету: 016 Інститут дослідженнѐ мов) виділѐятьсѐ такі 
напрѐми підготовки: 1. Теоретичне мовознавство; 2. Прикладна 
лінгвістика. Відповідно треба скласти такі іспити першого етапу: ① 101 
Політична теоріѐ; ② Друга іноземна мова (250 Англійська мова або 251 
Російська мова, або 252 Французька мова, або 253 Німецька мова, або 254 
апонська мова, або 255 Іспанська мова, або 256 Арабська мова, 257 
Італійська мова, або 258 Португальська мова, або 259 Корейська мова); ③ 
640 Теоріѐ іноземної мови та прикладної лінгвістики; ④ Двосторонній 
переклад з першої іноземної мови (824 Двосторонній переклад між 
англійськоя та китайськоя, 825 Двосторонній переклад між російськоя та 
китайськоя, 826 Твір та прийоми перекладу китайської мови, 827 
Двосторонній переклад між німецькоя та китайськоя, 828 Двосторонній 
переклад між ѐпонськоя та китайськоя, 829 Двосторонній переклад між 
іспанськоя та китайськоя, 830 Двосторонній переклад між арабськоя та 
китайськоя, 832 Двосторонній переклад між португальськоя та 
китайськоя, 834 Країнознавство Північної Кореї та двосторонній переклад 
між корейськоя та китайськоя). Другий етап іспиту складаютьсѐ з таких 
письмових іспитів ѐк: Теорії та практики іноземної філології та прикладної 
лінгвістики, Основ теорії загального мовознавства, Теорії загальної 
прикладної лінгвістики та Двостороннього перекладу 

(上海外国语大学2017年外国语言学及应用语言学专业目录, 2017).  
З моменту створеннѐ такого напрѐму, ѐк прикладна лінгвістика, 

дослідники зосереджували своя увагу на взаюмовідносинах між мовоя та 
суспільним життѐм. На їх думку, мова володію двома головними 
характеристиками: вона не сингулѐрна та постійно зміняютьсѐ. Ці зміни ю 
локальними та соціальними. Соціальні зміни поділѐятьсѐ на зміни в 
соціальних верствах (верхній, середній, нижній тощо) та зміни в професії 
(учитель, ярист, лікар, військовий тощо). Тому прикладна лінгвістика 
зосереджуятьсѐ на вивченні таких ѐвищ, ѐк: жіноча мова, кількісний аналіз 
різних класів та фонетичних варіантів, мовних контактів та конфліктів. 
Можна сказати, що методи лінгвістів у дослідженні цих ѐвищ 
відображаять загальнолядську турботу про користувачів мови 

(应用语言学的学科特征与大学生应用能力的培养, 2014). 
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Ми можемо простежити, що на сьогоднішній день прикладна 
лінгвістика в Китаї розвиваютьсѐ в трьох напрѐмах: викладаннѐ китайської 
мови, розвиток мов національних меншин та викладаннѐ іноземної мови. 
Характер завдань, що стоѐть перед китайськими лінгвістами, достатньо 

повно окреслив видатний китайський лінгвіст ажоу Цзумо (周祖谟), а саме: 
1) розробка теоретичних проблем – починаячи з системного 

підходу; дослідженнѐ закономірностей освіти та сфери використаннѐ 
лінгвістики; 

2) дослідженнѐ практичних питань викладаннѐ прикладної 
лінгвістики з метоя підвищеннѐ рівнѐ лінгвістичної підготовки студентів;  

3) вивченнѐ різноманітних засобів складаннѐ словників відповідно 
до вимог суспільства. 

На сьогодні мовна політика та мовна наука ю частиноя змін, що 
проходѐть у політичній, економічній та соціальній сферах, водночас 
допомагаячи покращити імідж Китая за кордоном. Мова посідаю в 
сучасному Китаї досить високе місце в системі духовних цінностей. Разом 
із іюрогліфічноя писемністя, мова ю невід’юмноя частиноя китайської 
цивілізації та гарантіюя збереженнѐ національної ідентичності в умовах 

глобалізації (于根元, 2003). 

Ля Хайтао (刘海涛) у його книзі «Новий світ прикладної лінгвістики» 

(应用语言学的新天地) прокоментував: «Мовне плануваннѐ, викладаннѐ 
мови та обробка мовної інформації – це три головні складові, ѐкі залучаять 
інші наукові галузі. Нові кордони прикладної лінгвістики порівнѐно з 
вузьким значеннѐм прикладної лінгвістики, ѐке обмежуютьсѐ викладаннѐм 
іноземної мови, або порівнѐно з прикладноя лінгвістикоя, ѐка 
розглѐдаютьсѐ лише ѐк машинний переклад та інформаційний пошук, або 
коли прикладна лінгвістика розглѐдаютьсѐ ѐк суміш різних дисциплін маять 
більшу наукову та систематичну цінність. А те, що поюдную ці три складові – 

це «практичність»…» (中国应用语言学的的形成和发张, 2010). 
Деѐкі вчителі не розуміять чарівності прикладної лінгвістики 

думаять, що це чисто теоретичні знаннѐ, ѐкі не маять практичної користі. 
Тому під час  навчаннѐ часто не надто зосереджуятьсѐ на практичному 
застосуванні знань з прикладної лінгвістики. Насправді прикладна 
лінгвістика – захопляячий курс. акщо вчителі не можуть зрозуміти її 
шарму, вони не зможуть передати справжня цінність цього предмету 
студентам. Треба цінувати прикладну лінгвістику ѐк науку ѐк викладачам, 
так і студентам, розвивати предмет через їх співпраця. І щоб досѐгти 
поставлено мети і студентам, і вчителѐм слід зацікавитись вивченнѐм 

цього предмету (应用语言学的研究现状与展望分析, 2012). 
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У ході нашої 

розвідки було виѐвлено такі вимоги до професіональної підготовки 
магістрантів з іноземної мови та прикладної лінгвістики: оволодіннѐ 
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теоретичними основами та систематичними професійними знаннѐми; 
уміннѐ проводити дослідницьку діѐльність, самостійно здійснявати 
спеціалізовану роботу; професійне володіннѐ іноземними мовами та 
вміннѐ їх використовуваннѐ в розробці комп’ятерних програм; 
систематичні знаннѐ у сфері лінгвістики та суміжних з нея дисциплін. 

Виокремлено обов’ѐзкові базові навички, а саме: інтелектуальні, 
дослідницькі, практичні та навички наукової взаюмодії. 

Визначено характеристики професіоналу з даного напрѐму: 
професійне дослідженнѐ або спеціалізаціѐ в академічних, технічних та 
інших сферах; майстерне володіннѐ предметом; зацікавленість та інтерес 
до предмету дослідженнѐ; володіннѐ багатими академічними знаннѐми, 
дисциплінарним відношеннѐм до справи та широким кругозором. 

Проаналізувавши теоретичні матеріали провідних китайських 
лінгвістів, беручи до уваги вимоги, що висуваятьсѐ до фахівців з даного 
предмету, ми можемо зробити висновок, що фахівець з іноземної мови та 
прикладної лінгвістики в Китаї – це спеціаліст, ѐкий володію теоретичними 
основами та систематичними професійними знаннѐми у сфері лінгвістики 
та суміжних з нея дисциплін, професійно володію іноземними мовами та 
вмію їх використовувати в розробці комп’ятерних програм, виділѐютьсѐ 
дисциплінарним відношеннѐм до справи та широким кругозором. 

Проведене дослідженнѐ не розкриваю всіюї сутності проблеми та 
вимагаю подальшого аналізу теоретичної бази. Тому подальші наукові 
розвідки ми плануюмо проводити в напрѐмі дослідженнѐ теорій та 
концепцій, ѐкі лежать в основі підготуваннѐ магістрантів з іноземної мови 
та прикладної лінгвістики в Китаї.  
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РЕЗЯМЕ 
Гунько Любовь. Определение характеристик и требований к профессионалу по 

иностранному ѐзыку и прикладной лингвистике в Китае. 
Целья статьи ѐвлѐетсѐ отображение требований к профессиональной подго-

товке магистрантов по иностранному ѐзыку и прикладной лингвистике; описание 
обѐзательных знаний и умений; определение характеристик профессионала этого нап-
равлениѐ. Практическуя ценность составлѐят ведущие теоретические и практические 
идеи, методы и теории китайского профессионального образованиѐ с целья их использо-
ваниѐ в реформировании образовательной системы Украины. Во времѐ проведениѐ 
исследованиѐ мы использовали теоретические (обобщение и анализ), и эмпирические 
(описание и сравнение) методы научного исследованиѐ. Также в ходе исследованиѐ были 
определены базовые навыки специалиста иностранного ѐзыка и прикладной лингвис-
тики, а именно: интеллектуальные, исследовательские, практические, навыки научного 
взаимодействиѐ; определены характеристики профессионала в этом направлении; дан 
термин «профессионал иностранного ѐзыка и прикладной лингвистики в Китае».  

Ключевые слова: профессионал, прикладнаѐ лингвистика, иностранный ѐзык, 
Китай, умениѐ, требованиѐ, профессиональнаѐ подготовка, магистратура.  

 

SUMMARY 
Hunko Liubov. Characterization and requirements for a professional in a Foreign 

Language and Applied Linguistics in China. 
The purpose of the paper is to highlight the requirements to the professional training of 

undergraduates in Foreign languages and Applied linguistics; to select required basic knowledge 
and skills; to define the features of a professional in this direction. During research, we used 
theoretical (generalization and analysis) and empirical (description and comparison) methods. 
The theoretical basis of the paper consists of the works of such outstanding specialists as: 
I. Ishutina, I. Salosina, O. Komochkova, Y. Mazhar, O. Semenog, O. Sosnina, O. Yudina, N. Paziura, 

Gui Shichun (桂诗春), Yu Min (余敏), Liu Youchun (刘友春), Zhang Delu (张德禄), Zhang Wei 

(张伟) and others. Practical value is leading theoretical and practical ideas, methods and theories 
of the Chinese professional pedagogical education with the aim of their further use to reform the 
educational system of Ukraine. 

During our research, the following requirements were set for the professional training 
of undergraduates in Foreign languages and Applied linguistics: mastering the theoretical 
bases and systematic professional knowledge; the ability to conduct research, independently 
perform specialized work; professional knowledge of foreign languages and the ability to use 
it in development of computer programs; systematic knowledge in the field of Linguistics and 
related disciplines. 

After analyzing the theoretical materials of leading Chinese linguists, taking into account 
the requirements to the specialists in this subject, we can conclude that a professional in Foreign 
language and Applied linguistics in China – is a specialist who knows theoretical bases and has 
systematic professional knowledge in Linguistics and related disciplines, professionally speaks 
foreign languages and knows how to use it in development of computer programs, also he or she 
is a broad-minded person and has disciplined attitude to work. 

Conducted research does not reveal the whole essence of the problem and requires 
further analysis of the theoretical basis. Therefore, we plan to conduct further research in the 
direction of the study of theories and concepts underlying training of masters in Foreign 
Language and Applied linguistics in China. 

Key words: specialist, Applied Linguistics, Foreign Language, China, skills, 
requirements, professional training, master’s degree. 




