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Результати навчання  

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: розуміти основні проблеми філології та 

підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів; знати й розуміти 

основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у 

професійній діяльності; мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні 

складних проблем у професійній діяльності в галузі прикладної лінгвістики та нести відповідальність за 
прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 
 
Зміст навчальної дисципліни. Лінгвістика як наука. Завдання лінгвістики, її зв’язок з іншими науками. Методи 

лінгвістичних досліджень. Структура мови. Складна система лінгвістичних напрямів та дисциплін. Структурна 

лінгвістика. Поняття структури. Виникнення структурного підходу у лінгвістиці. Структурно-функціональний 

аналіз. Структурна лінгвістика та її методи. Принципи структуралізму. Школи структуралізму. Соціолінгвістика. 

Предмет і об’єкт соцілінгвістики. Передумови становлення науки. Напрями сучасних соціолінгвістичних 

досліджень. Методи соціолінгвістичних досліджень. Когнітивна лінгвістика. Когнітивна лінгвістика у системі наук. 

Проблеми, задачі та постулати когнітивної лінгвістики. Термінологічна база когнітивної лінгвістики. 

Психолінгвістика. Психолінгвістика як наука і галузь суспільної практики. Основні розділи психолінгвістики. 

Семіотика. Семіотика: об’єкт, предмет, завдання, ключові поняття. Знак як центральна категорія семіотики. 

Класифікація систем знаків. Мова як знакова система. Мова та письмо. Основні етапи розвитку письма. Графіка й 

орфографія. Критерії оцінювання графіки. Присторії для традиційного письма. Прикладна семіотика. Світ штучних 

семіотик. Класи інформаційних мов. Мови програмування. Штучний інтелект. Прикладна лінгвістика. Прикладна 

лінгвістика як наука. Завдання та методи прикладної лінгвістики. Вітчизняні та зарубіжні традиції прикладної 

лінгвістики. Комп’ютерна лінгвістика. Комп’ютерна лінгвістика та її основні напрями. Місце та роль комп’ютерної 

лінгвістики у системі прикладних лінгвістичних досліджень. Сучасні інтерфейси комп’ютерної лінгвістики. Галузі 

застосування інформаційних технологій у комп’ютерній лінгвістиці. Автоматичний аналіз і синтез мовлення. 

Автоматичне розпізнавання тексту. Автоматичне анотування і реферування тексту. Автоматичний аналіз і синтез 

тексту. Прикладні розділи ком’ютерної лінгвістики. Корпусна лінгвістика. Комп’ютерна лексикографія. 

Комп’ютерна термінографія. Машинний переклад. Використання комп’ютерних технологій у викладанні мов. 

Інформаційно-пошукові системи. Алгоритмічні мови. Поняття алгоритму та алгоритмізації розв’язання задач на 

ЕОМ. Мови програмування. Комп’ютерна лінгводидактика. Комп’ютерна лінгводидактика як прикладна 

лінгвістична наука. Основні поняття та терміни комп’ютерної лінгводидактики. Історія розвитку комп’ютерної 

лінгводидактики. Едитологія. Едитологія як наука та її складники. Навчальні едитологічні дисципліни. Етапи 

публікації повідомлень у ЗМІ. Мета і завдання редакційного етапу. Визначення його ефективності. 
 

Запланована навчальна діяльність: лекцій − 34 год., практичних занять − 34 год., самостійної роботи − 

82 год., разом − 68 год. 
 
Форми (методи) навчання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні, наочні методи 
(відеофільми, слайди), технологія взаємного навчання, робота в групі. 

 
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, виконання вправ, тестування, підготовка 
доповідей, рефератів, залік, іспит. 

 

Вид семестрового контролю: іспит. 
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