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Мета, завдання, компетентності  
Лінгвістична експериментальна практика базується на науковому доробку 

нового напряму прикладної лінгвістики ХХІ століття – лінгвістичної експертизи. 
Лінгвістична експертиза розробляє методи, що дозволяють аналізувати імпліцитний 
та експліцитний зміст тексту. Вона проводиться з метою роз’яснення походження та 
смислових значень слів, словосполучень, стійких виразів, висловлювань та 
тлумачень; встановлення смислової спрямованості тексту, специфіки застосування 
окремих стилістичних засобів та прийомів; пошуку спільних та відмінних рис із 
іншими рекламними знаками, текстами, слоганами, девізами, номінаціями.  

Джерельною базою лінгвістичної експертизи є результати мовленнєвої та 
творчої діяльності людини, що дають підстави для встановлення істинності або 
хибності, достовірності або недостовірності усних та письмових тверджень. 
Експерт-лінгвіст, як правило, здійснює експертизу вже зафіксованого на 
матеріальних носіях інформації текстового повідомлення. Матеріалом дослідження 
може стати як авторський текст, що міститься в офіційних документах, так і 
анонімне повідомлення, розміщене невідомими особами в різних блогах та статтях у 
мережі Інтернет. Також матеріалом лінгвістичної експертизи може стати будь-який 
аудіо- або відеозапис.  

На лінгвістично експериментальну практику відводиться 6 кредитів 
(180 годин) за навчальним планом.  

Тривалість практики – три тижні. 
Метою лінгвістично експериментальної практики є формування у студентів 

системи знань та умінь в галузі експериментальної лінгвістики. 
У процесі реалізації поставленої мети передбачається виконання наступних 

завдань: 
– поглибити теоретичні знання студентів із психолінгвістики, 

юрислінгвістики, діагностики писемного мовлення, сугестивної лінгвістики, 
гендерної лінгвістики, функціональної лінгвістики, комп’ютерної лінгвістики;  

– ознайомити студентів із прийомами та сучасними комп’ютерними 
технологіями в галузі дослідження мовлення 

– навчити студентів тлумачити значення та роз’яснювати походження 
слова, словосполучення, фразеологізму або іншої мовної одиниці; основного або 
додаткового (конотативного) значення мовної одиниці або мовної одиниці, 
актуалізованої у певному контексті; 

– сформувати практичні навички проведення психолінгвістичного 
експерименту;  

– удосконалити вміння аналізувати тексти (фрагменти) з метою виявлення 
їх смислової спрямованості, модальності пропозицій, експресивності та емотивності 
мовленнєвих одиниць, їх формально-граматичної характеристики та семантики, 
специфіки застосованих стилістичних засобів та прийомів.  

У результаті проходження лінгвістично експериментальної практики студент 
удосконалює такі компетентності:  

І. Загальнопредметні компетентності: здатність усно й письмово 
спілкуватися українською мовою як державною в усіх сферах суспільного життя, 
зокрема у професійній діяльності; здатність до критичного мислення й ціннісно-
світоглядної реалізації особистості; здатність учитися впродовж життя й 
оволодівати сучасними знаннями; здатність до пошуку, опрацювання та аналізу 
інформації з різних джерел; уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; навички використання 
інформаційних і комунікаційних технологій, зокрема для вирішення стандартних 
завдань професійної діяльності. 

ІІ. Фахові компетентності: студент повинен  
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знати: базові ідеї експериментальної лінгвістики, історію становлення в 
системі прикладних дисциплін; понятійний апарат психолінгвістики, 
юрислінгвістики, діагностики писемного мовлення, сугестивної лінгвістики, 
гендерної лінгвістики, функціональної лінгвістики, комп’ютерної лінгвістики; 

вміти: відповідно до сучасних принципів та методик проводити 
експериментальне дослідження актуальних проблем прикладного мовознавства; 
застосовувати сучасні технології аналізу мовного матеріалу; демонструвати 
лінгвістичний експеримент згідно з поставленими завданнями та із застосуванням 
сучасних технологій; представляти результати лінгвістичного експерименту.  
 

Організація та проведення практики 
Базою практики є кафедра загальної та прикладної лінгвістики філологічного 

факультету Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. 
Термін, бази практики, склад студентів-практикантів та керівників практики 

затверджується наказом ректора.   
У перший день практики у приміщенні Миколаївського національного 

університету імені В.О.Сухомлинського проходить настановча конференція, де 
визначається мета і завдання практики, її зміст, графік проведення, затверджується 
форма звітності, вирішуються організаційні питання, призначається староста. 

Відповідальність за проходження практики покладено на кафедрального 
керівника-методиста, який забезпечує організацію та керівництво проходженням 
практики, контролює успішність виконання студентами індивідуальних завдань, 
здійснює інструктаж про проходження практики, надає студентам необхідні 
матеріали, повідомляє студентам про вимоги до звітності з практики.  

Обов’язки групового керівника практики 
– забезпечити організацію та керівництво проходженням практики; 
– скласти рапорт про проходження практики; 
– організувати настановчу та підсумкову конференцію за результатами 

проходження практики; 
– перевірити індивідуальні програми лінгвістично експериментальної 

практики студентів; 
–  рекомендувати практикантам необхідну методичну та наукову 

літературу; 
– перевірити звітну документацію; 
– скласти загальний звіт про результати практики. 

Обов’язки студентів-практикантів 
– ознайомитися зі змістом чинної програми; 
– взяти участь у настановчій конференції з організаційно-методичних 

питань, пов’язаних із проходженням практики, отримати необхідні навчально-
методичні матеріали; 

– узгодити з керівником практики індивідуальне завдання на період 
практики;  

– скласти індивідуальний план роботи відповідно до індивідуального 
завдання; 

– виконати індивідуальне завдання; 
– вести щоденник практики; 
– дотримуватися правил внутрішнього розпорядку в ході проходження 

практики; 
– скласти звіт про проходження практики; 
– систематизувати підготовлену документацію та вчасно надати її для 

перевірки керівникові практики. 
Права студента: отримати на кафедрі загальної та прикладної лінгвістики 

необхідні навчально-методичні матеріали; обговорити з керівником практики зміст 
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індивідуального завдання; звертатися до керівника практики з проханням про 
внесення змін до індивідуального плану; консультуватися з керівником практики 
щодо питань практики; вносити пропозиція щодо вдосконалення організації та 
проведення практики.  

Календарний графік проведення практики 
– настановча конференція; 
– знайомство з місцем практики; 
– обговорення та затвердження плану роботи практики; 
– виконання плану роботи практики; 
– щотижнева звітність керівникові практики; 
– обговорення проміжних результатів; 
– підсумкова конференція.  
Студентам, які не виконують індивідуальний план проходження практики, 

порушують трудову дисципліну, лінгвістично експериментальна практика може 
бути перервана. Такі студенти викликаються в деканат факультету для з’ясування 
причин невиконання індивідуального плану практики.  

Студент, який не перебував на практиці через хворобу чи інші поважні 
причини більше 50% відведеного часу, повинен подати до деканату відповідні 
документи протягом першого тижня після закінчення терміну практики. На підставі 
поданих документів та в межах графіку навчально-виховного процесу деканат 
визначає нові терміни проходження практики відповідно до освітньо-
кваліфікаційного рівня. На час проходження практики цим студентам у разі 
необхідності дозволяється вільне відвідування навчальних занять. 

Зміст програми практики та загальні методичні рекомендації до її 
проходження 

Лінгвістично експериментальна практика передбачає: ознайомлення із 
механізмами здійснення лінгвістичного експерименту, прийомами та сучасними 
комп’ютерними технологіями в галузі дослідження мовлення (протягом 1 дня); 
з’ясування актуальних питань сучасної лінгвістичної експертизи (протягом 1 дня); 
ознайомлення з методиками проведення психолінгвістичних, соціолінгвістичних, 
нейролінгвістичних та судоволінгвістичних експериментів (протягом 1 дня); 
проведення асоціативного експерименту (протягом 1 дня); застосування методик 
аналізу психолінгвістичного експерименту (протягом 1 дня); здійснення 
лінгвістичної експертизи реклами з метою виявлення мовних прийомів упливу на 
споживача, лінгвістичного обґрунтування ефективності (або неефективності) цього 
впливу (протягом 2 днів); лінгвістичний аналіз товарних знаків, торгівельних марок 
(протягом  1 дня); добір та аналіз матеріалів, що демонструють застосування 
прийомів мовленнєвого шахрайства (протягом 2 днів); здійснення лінгвістичної 
експертизи політичних виступів із метою виявлення політично некоректних виразів, 
небезпечних ідей, закликів (протягом 2 днів); дослідження ефективності сучасних 
систем машинного перекладу, оцінку якості комп’ютерного перекладу текстів 
різних стилів (протягом 2 днів); підготовку звіту про результати проходження 
практики (протягом 1 дня). 

Вимоги до звіту та захисту практики 
Підтвердженням успішного проходження лінгвістично експериментальної 

практики є документація, яка містить такі документи: щоденник практики; аналіз 
проведеного асоціативного експерименту та картки зі словами-реакціями; 
лінгвістичну експертизу реклами; лінгвістичний аналіз товарних знаків, 
торгівельних марок; лінгвістичну експертизу політичних виступів; аналіз матеріалів, 
що демонструють застосування прийомів мовленнєвого шахрайства; аналіз якості 
комп’ютерного перекладу текстів різних стилів; звіт про результати проходження 
практики. 

Окрім текстових матеріалів студенти повинні подати на кафедру диск із 
записом аналізованих зразків реклами, товарних знаків, торгівельних марок, 
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політичних виступів. 
У щоденнику практики занотовується все, що відбувалося під час 

проходження практики: завдання керівника; особисті враження під час підготовки 
матеріалів; окремі записи про механізми здійснення лінгвістичного експерименту, 
прийоми та сучасні комп’ютерні технології в галузі дослідження мовлення, 
актуальні питання сучасної лінгвістичної експертизи, методики проведення 
психолінгвістичних, соціолінгвістичних, нейролінгвістичних та судоволінгвістичних 
експериментів тощо (додаток З). Щоденник завершується коротким підсумком 
практики (обсяг 1-2 сторінки), у якому повідомляється, що зроблено під час 
практики, які завдання із зазначених у програмі практики залишилися не 
виконаними і з яких причин. Форма щоденника практики може бути довільною 
(зошит, зшиті аркуші А4).  

Усі документи підшиваються у папку, сторінки нумеруються. Звіт про 
практику підписується керівником практики. Належним чином оформлений звіт 
подається керівнику практики упродовж тижня після закінчення практики (термін 
проходження практики визначено навчальним планом).  

Форми, методи, засоби контролю 
Підсумкова оцінка виставляється з урахуванням поточної роботи студента 

під час проходження практики і в результаті оцінювання документів, зданих після 
проходження практики на кафедру та захисту на підсумковій конференції. 

Оцінювання результатів практики студентів здійснюється за такими 
критеріями: 

– вчасне подання звіту з практики – 5 балів;  
– правильність оформлення документації – 5 балів;  
– ведення щоденника – 20 балів;  
– виконання визначених у програмі завдань практики – 70 балів. 
Звіт із практики обговорюються на засіданні кафедри загальної та прикладної 

лінгвістики, розглядається і оцінюється комісією, до складу якої входять: завідувач 
кафедри загальної та прикладної лінгвістики, керівник практики, члени кафедри 
загальної та прикладної лінгвістики.  

На підсумковій конференції організовують захист представлених студентами 
матеріалів. Захист повинен мати публіцистичний характер. Під час захисту 
виступають: 1) студент-практикант з доповіддю про весь обсяг проробленої за час 
практики роботи та оцінкою позитивних і негативних сторін її організації; 
2) керівник практики від кафедри з аналізом результатів діяльності студента. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За шкалою ECTS За шкалою університету 
За національною шкалою 
Екзамен Залік 

А 90-100 (відмінно) 5 (відмінно) 

Зараховано 
В 80-89 (дуже добре) 

4 (добре) 
С 65-79 (добре) 
D 55-64 (задовільно) 

3 (задовільно) 
Е 50-54 (достатньо) 

FX 35-49 (незадовільно ) 2 (незадовільно) Не зараховано 
Критерії оцінювання 

Оцінку «відмінно» практикант отримує за умови повного, своєчасного та 
якісного виконання визначених у програмі завдань практики. 

Оцінка «добре» виставляється, якщо практикант виконав повний обсяг 
програми практики та індивідуальних завдань керівника; продемонстрував 
належний рівень теоретичної та практичної підготовки; виявив недостатній рівень 
самоаналізу, творчості, ініціативності.  

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо практикант в основному впорався з 
поставленими перед ним завданнями, але припустився незначних методичних 



 6 

помилок. При цьому рівень знання теоретичного матеріалу, що продемонстрував 
практикант, недостатньо високий.  

Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо практикант не виконав повний 
обсяг програми практики та індивідуальні завдання керівника; невчасно подав 
звітну документацію; неправильно оформив документацію. Студент, який не 
виконав програму практики та отримав незадовільну оцінку з практики, 
відраховується з навчального закладу. 
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