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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –3 

Галузь знань  

03 Гуманітарні науки  вибіркова 

 Спеціальність  

035 Філологія 

Предметна спеціалізація 

035. 10 Філологія 

(Прикладна лінгвістика) 

 

 

Рік підготовки: 

3-й  

науково-дослідне 

завдання 

 
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

2-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної/заочної форми 

навчання: 2/2 

 

Перший (бакалаврський) 

рівень освіти 

 

10  

Практичні, семінарські 

20  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 год  

Вид контролю: екзамен 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 

30 год. – аудиторні заняття, 60 год. – самостійна робота (33%/67%). 



Критерії оцінювання знань студентів із дисципліни 

3 кредити (300 балів). Форма контролю іспит 

І кредит 

Практичні заняття – 5 балів за одне заняття. 

Самостійна робота за видами: 

Реферат – 10 балів 

Індивідуальне завдання – 20 балів 

Творча робота, проект, мультимедійна презентація – 20 балів 

ІІ кредит 

Практичні заняття – 5 балів за одне заняття. 

Самостійна робота за видами: 

Реферат – 10 балів 

Індивідуальне завдання – 10 балів 

Творча робота, проект, мультимедійна презентація – 10 балів 

Контрольна робота – 50 балів 

ІІІ кредит 

Практичні заняття – 5 балів за одне заняття. 

Самостійна робота за видами: 

Реферат – 10 балів 

Індивідуальне завдання – 10 балів 

Контрольна робота – 50 балів 

Іспит – 40 балів 

* У критеріях вказано максимальну кількість балів за кожен вид 

роботи. 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Комп'ютерна 

обробка інформації рідної та іноземних мов» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки магістрів 035 Філологія, 

предметноъ спеціалізації 035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика). 

Навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної 

системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинні 

опанувати студенти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 

характеристики, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію 

оцінювання навчальних досягнень студентів.  

Міждисциплінарні зв’язки. Курс «Комп'ютерна обробка інформації 

рідної та іноземних мов» має міждисциплінарні зв'язки з курсами 

використання інформаційних комп'ютерних технологій в науці, основи 

мовознавства, початки ділової прози, склад і структура ділового документа, а 

також одиного з іноземних мов.  

Мета та завдання навчальної дисципліни: 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Комп'ютерна обробка 

інформації рідної та іноземних мов» є необхідна фахова підготовка студентів 

за напрямком підготовки «Філологія (редагування)», використання сучасних 

інформаційних комп'ютерних технологій в лінгвістиці. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Комп'ютерна 

обробка інформації рідної та іноземних мов» є надати уявлення про методи 

обробки текстової інформації, узагальнити та систематизувати знання з 

лінгвістики, забезпечити ґрунтовне оволодіння студентами методами роботи 

з текстами всіх типів відповідно до чинних норм. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими  компетенціями: 

І. Загальнопредметні: застосовує досягнення національної та світової 

культури у вирішенні власних професійних та життєвих завдань; володіє 

розвиненою культурою мислення, умінням ясно й логічно висловлювати свої 

думки; володіє навичками наукової організації праці; розвиває навички 

самостійного опанування нових знань; уміє працювати з довідковою 

літературою, різнотипними словниками, електронними базами даних, 

системами інформаційного пошуку. 

ІІ. Фахові: знає основні поняття і етапи автоматизованої обробки 

лінгвістичної інформації, володіє методами дослідження в лінгвістиці, 

основними принципами роботи з інформацією, виконує практичні завдання  

комп'ютерної лінгвістики - машинний переклад, інформаційний пошук, 

експертні системи, ведення ділової документації. 



 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1.  Роль інформатики в лінгвістиці 

Тема 1. Інформатизація сучасного суспільства. Роль інформатики в науці, 

техніці, лінгвістиці, діловому спілкуванні. Удосконалення масової та 

індивідуальної комунікації. 

Тема 2. Поняття про алгоритм. Лінгвістичний алгоритм. Нечіткі множини. 

Лінгвістичний знак і математичний знак. 

Тема 3. Введення мовної інформації в комп'ютер.  

Кредит 2. Завдання комп'ютерної лінгвістики 

Тема 1. Автоматичний морфологічний аналіз. Словник основ і словник 

словоформ. Графематіческій рівень тексту і робота з ним. 

Тема 2. Лексичний рівень мови. Машинні словники і термінологічні банки 

даних. Тезауруси і їх роль в інформаційному пошуку і організації інформації, 

в навчанні і систематизації знань. Автоматичний контекстологіческого 

словник. 

Тема 3. Автоматичний синтаксичний аналіз. Пропозиція і словосполучення. 

Автоматичний семантичний аналіз і синтез. Проблеми генерації пропозицій і 

тексту. 

Кредит 3. Системи розпізнавання мовлення 

Тема 1. Сучасний машинний переклад. Системи розпізнавання усного 

мовлення 

Тема 2. Інформаційний пошук. Експертні системи. Моделювання людського 

інтелекту 

Тема 3. Перспективи розвитку комьпютерной лінгвістики. Найближчі та 

віддалені завдання. Зв'язок розвитку комп'ютерної лінгвістики з прогресом в 

комп'ютерних науках 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви кредитів Кількість годин 

усього у тому числі 

л п ін лб ср 

 90 10 20   60 

Кредит 1.  Роль інформатики в лінгвістиці 

Тема 1. Інформатизація сучасного 

суспільства. Роль інформатики в 

науці, техніці, лінгвістиці, діловому 

спілкуванні. Удосконалення масової 

та індивідуальної комунікації 

2 2     

Тема 2. Поняття про алгоритм. 

Лінгвістичний алгоритм. Нечіткі 

множини. Лінгвістичний знак і 

математичний знак 

16 2 4   10 

Тема 3. Введення мовної інформації в 

комп'ютер 

12  2   10 

Кредит 2. Завдання комп'ютерної лінгвістики 

Тема 1. Автоматичний морфологічний 

аналіз. Словник основ і словник 

словоформ. Графематіческій рівень 

тексту і робота з ним 

8 2 2   4 

Тема 2. Лексичний рівень мови. 

Машинні словники і термінологічні 

банки даних. Тезауруси і їх роль в 

інформаційному пошуку і організації 

інформації, в навчанні і 

систематизації знань. Автоматичний 

контекстологіческого словник 

16  4   12 

Тема 3. Автоматичний синтаксичний 

аналіз. Пропозиція і словосполучення. 

Автоматичний семантичний аналіз і 

синтез. Проблеми генерації 

пропозицій і тексту. 

8  4   4 

Кредит 3. Системи розпізнавання мовлення 

Тема 1. Сучасний машинний 

переклад. Системи розпізнавання 

усного мовлення 

8 2 2   4 

Тема 2. Інформаційний пошук. 

Експертні системи. Моделювання 

12  2   10 



людського інтелекту 

Тема 3. Перспективи розвитку 

комьпютерной лінгвістики. 

Найближчі та віддалені завдання. 

Зв'язок розвитку комп'ютерної 

лінгвістики з прогресом в 

комп'ютерних науках 

8 2    6 

Всього годин 90 10 20   60 

 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Роль інформатики в лінгвістиці 

1 Інформатика в лінгвістиці і діловому спілкуванні.  2 

2 Лінгвістичний алгоритм. Нечіткі множини. 

Лінгвістичний знак і математичний знак 

2 

3 Введення мовної інформації в комп'ютер 2 

Кредит 2. Завдання комп'ютерної лінгвістики 

4 Автоматичний морфологічний аналіз. Графематіческій 

рівень тексту і робота з ним 

2 

5 Машинні словники і термінологічні банки даних. 

Автоматичний контекстологіческого словник 

2 

6, 7 Автоматичний синтаксичний та семантичний аналіз і 

синтез. Проблеми генерації пропозицій і тексту 

4 

Кредит 3. Системи розпізнавання мовлення 

8 Сучасний машинний переклад.  2 

9 Системи розпізнавання усного мовлення 2 

10 Інформаційний пошук. Експертні системи. 

Моделювання людського інтелекту 

2 

 Разом 20 

 



 



 

8. Теми самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1.  

1 Современный машинный перевод. Информационный 

поиск. Системы распознавания устной речи. 

Экспертные системы. Моделирование человеческого 

интеллекта. 

10 

2 Перспективы развития комьпютерной лингвистики. 

Ближайшие и отдаленные задачи. Связь развития 

компьютерной лингвистики с прогрессом в 

компьютерных науках. 

10 

Кредит 2.  

3 Понятие об алгоритме. Лингвистический алгоритм. 

Нечеткие множества. Лингвистический знак и 

математический знак. 

10 

4 Ввод языковой информации в компьютер. 

Распознавание устной речи. Автоматический 

морфологический анализ. Словарь основ и словарь 

словоформ. Графематический уровень текста и работа 

с ним. 

10 

Кредит 3. 

5 Формы организации взаимодействия человека и ЭВМ 

при машинном переводе. С постредактированием, с 

предредактированием, преобразование текста перед его 

вводом в систему перевода, с интерредактированием.  

10 

6 Автоматизированный перевод. Частично 

автоматизированный перевод. Системы с разделением 

труда: компьютер обучен переводить только фразы 

жёстко заданной структуры. Построение алгоритмов 

машинного перевода: на правилах (rule-based) и 

статистический, или основанный на статистике 

(statistical (phrase-based)).  

10 

 Разом 60 

 



 

10. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу, проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами, інтернет джерела, прикладне програмне 

забезпечення, в тому числі, on-line засоби, порівняльний аналіз, виразне 

читання текстів. 

 

11. Методи контролю 

Самостійні роботи, виконання тестових завдань, контрольні роботи. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Кредити 1 2 3 Сума 

 

 

 

 

 

 

300 

Теми Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

Поточне 

оцінювання 

5 5 10 5 5 10 10 5 5 

Сам.роб. 20 20 40 20 15 15 15 15 20 

Контрольна 

робота 

     30   30 

Всього за 

кредитом 

100 100 100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ 

ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

F* 1-34 

 

 



 

13. Рекомендована література 

Базова: 

 

1.  Волошин В.К. Комп'ютерна лінгвістика: навчальний посібник. – Суми, 

2004. - 147 с. 

2. Вступ до прикладної лінгвістики: комп'ютерна лінгвістика: Підручник. - 

Донецьк, 2006. - 188 с. 

3. Городецкий Б.Ю. Актуальные проблемы прикладной лингвистики // Новое 

в зарубежной лингвистике. – М., 1983. – Вып. 12. 

4. Городецкий Б.Ю. Компьютерная лингвистика: моделирование языкового 

общения // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1989. – Вып. 24. 

5. Карпов В.А. Язык как система. – Минск: Вышэйшая школа, 1992, - 301 с. 

6.  Кривоносов А.Т. Язык, логика, мышление. – М.:Нью-Йорк, 1996, - 682 с. 

7.  Марчук Ю.Н. Вычислительная лексикография. – М.: ВЦП, 1976, - 175 с. 

8.  Марчук Ю.Н. Проблемы машинного перевода. – М.: Наука, 1983, - 232 с. 

9.  Нелюбин Л.Л. Компьютерная лингвистика и машинный перевод. – М.: 

ВЦП, 1991, - 151 с. 

10.  Потапова Р.К. Речь: коммуникация, информация, кибернетика. – М.: 

Радио и связь, 1997, - 527 с. 

11.  Труды Международного семинара “Диалог 96” по компьютерной 

лингвистике и ее приложениям / Под ред. Нариньяни А.С. – М., 1996, - 305 с. 

12. Гуревич П.С. Культурология. – М.: Знание, 1996, - 286. 

13. Зубов А.В., Зубова И.И . Основы лингвистической информатики. – 

Минск: МГПИИЯ, 1992, - 137 с. 

14. Пиотровский Р.Г. Инженерная лингвистика и теория языка. – Л.: Наука, 

1979, - 111 с. 
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