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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Прикладна 

лінгвістика (Вступ до прикладної лінгвістики)» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 035 

Філологія, предметної спеціалізації 035. 10 Філологія (Прикладна 

лінгвістика). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: шляхи оптимізації 

функціонування мови в суспільстві і способи її застосування в різних 

галузях суспільного життя, поняття про мову у всіх її видах та формах 

функціонування, що репрезентовані у різних сферах сучасного життя, 

моделювання спілкування із врахуванням всіх аспектів функціонування 

мови та мовлення. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Прикладна 

лінгвістика (Вступ до прикладної лінгвістики)» виявляє між предметні 

зв’язки із дисциплінами гуманітарного спрямування (літературознавство, 

лінгвістика, компаративістика, рекламна діяльність), технічними (фізика, 

математика, інформатика) та природничими (біологія, анатомія, фізіологія) 

науками. 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Прикладна 

лінгвістика (Вступ до прикладної лінгвістики)» є засвоєння студентами 

інформації про зміст, проблеми і методи сучасної прикладної лінгвістики 

відповідно до широкого розуміння терміна прикладна лінгвістика. 

- 1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Прикладна 

лінгвістика (Вступ до прикладної лінгвістики)» є: засвоєнні теоретичних 

знань і практичних умінь із найважливіших тем фундаментальної та 

прикладної лінгвістики: 

- про історію прикладного мовознавства; 

- про змістову структуру прикладної лінгвістики; 

- про предмет, завдання, методи та актуальні проблеми напрямів 

прикладної лінгвістики; 

- про міжпредметні зв’язки прикладного мовознавства; 

- про методи прикладної лінгвістики та сфери їх застосування; 

- про можливості оптимізації функціонування мови в суспільстві; 

- про можливості застосування сучасних мовленнєвих технологій; 

- про впровадження інформаційних технологій у процес 

дослідження та навчання мови; 

- про теорію і практику перекладу; 

- про розв’язання практичних завдань, пов’язаних із 

застосуванням мовних знань; 

- про діяльність та функціональні обов’язки лінгвіста-

прикладника. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями: 
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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: орієнтується в наукових парадигмах прикладного 

мовознавства, теорії та практиці ефірної комунікації; уміє застосовувати 

знання мови на практиці, користуватися мовними одиницями; критично 

оцінює набутий досвід із позицій останніх досягнень філологічної науки; 

володіє сучасною мовознавчою термінологією; володіє уміннями та 

навичками здійснювати мовленнєву діяльність, зумовлену комунікативною 

метою; є обізнаним в основних напрямках комп’ютерної лінгвістики, 

механізмах комп’ютерної обробки інформації; засвоює основи 

комп’ютерних методів автоматичного аналізу текстів природною мовою. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 

кредитів ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

КРЕДИТ 1. ЛІНГВІСТИЧНА ПРИРОДА 

ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ МОВИ ТА МОВЛЕННЯ 

Тема 1. Лінгвістична природа функціональності мови та мовлення: 

функції мови та проблеми їх визначення (функції мови та проблеми їх 

визначення; теоретичне і прикладне мовознавство); джерела та традиційні 

напрями ПЛ. 

Тема 2. Комп’ютерна лінгвістика та її сучасні напрями (напрями 

комп’ютерної лінгвістики, лінгвістичні проблеми створення штучного 

інтелекту, переклад, його види, комп’ютерний переклад,  

Тема 3. Основні принципи машинного перекладу, труднощі 

машинного перекладу.  

Тема 4. Шляхи оптимізації спілкування з ЕОМ; гіпертекстові 

технології та гіпертекстові системи. 

КРЕДИТ 2. ОПТИМІЗАЦІЯ ЕПІСТЕМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ МОВИ 

Тема 1. Історія світової та вітчизняної лексикографії. Поняття 

словник та словникова стаття, будова словникової статті. 

Тема 2. Комп’ютерна лексикографія. Поняття “комп’ютерний 

словник”. Типи комп’ютерних словників. 

Тема 3. Корпусна лінгвістика. Поняття про корпус. Типи корпусів 

даних. 

КРЕДИТ 3. ОПТИМІЗАЦІЯ КОГНІТИВНОЇ ФУНКЦІЇ МОВИ 

Тема 1. Термінознавство й термінографія. Найважливіші напрями 

діяльності в термінографії й термінознавстві. Інституційний аспект 

термінознавства й термінографії. 
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Тема 2. Лінгвістична термінологія як особлива терміносистема. 

Міжпредметні зв’язки лінгвістичної термінології. Типи лінгвістичних 

термінів. Галузі лінгвістичної термінології. 

Тема 3. Квантитативна лінгвістика. 

КРЕДИТ 4. ПРОБЛЕМА ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВИ У 

СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ 

Тема 1. Оптимізація інформативної функції мови: 

психолінгвістичний, лінгвокуольтурологічний, етнолінгвістичний підходи  

Тема 2. Проблематика етнолінгвістичних досліджень. 

Тема 3. Психолінгвістика як наука. 

Тема 4. Теорія і практика використання лінгвокультурологічних 

досліджень. 

КРЕДИТ 5. ОПТИМІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ МОВИ 

Тема 1. Соціолінгвістичний підхід (соціолінгвістика, функції мови в 

суспільстві). 

Тема 2. Поняття мовної ситуації, типи мовних ситуацій, 

характеристика мовної ситуації в Україні. 

Тема 3. Мова та мовлення як різні аспекти одного предмету. Форми 

існування мови, види та типи мовлення, усне й писемне мовлення, 

специфіка писемного мовлення.  

Тема 4. Прикладні аспекти вивчення писемної форми: 

почеркознавство, дешифрування, археографія, палеографія, текстологія, 

графічна семіотика. 

 

Рекомендована література 

Базова 

Підручники й методичні посібники 

1. Аверина С.А., Азарова И.В., Алексеева Е.Л. и др. Прикладное 

языкознание. – СПб. : Аврора,1996. (6) 

2. Баранов А. Введение в прикладную лингвистику. – М. : Диалог-

Мифи, 2003. – с.8-13. (14) 

3. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. – К. : Основа, 

2004. (8) 

4. Бєлянин В.П. Психолингвистика. – М. : Наука, 2004. (11) 

5. Волошин В.Г. Комп’ютерна лінгвістика: Навчальний посібник. – 

Суми: “Університетська книга”, 2004. – с.11-22, 154-165, 286-325. (9) 

6. Горелов И.Н., Седых К.Ф. Основы психолингвистики. – М. : 

Лабиринт, 2004. – 316с. (5) 

7. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. – М. : Лабиринт, 

1999. (4) 

8. Звегинцев В.А. Теоретическая и прикладная лингвистика. – М. : 

Наука, 1968. (2) 

9. Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в 

лингвистике: Учебное пособие для вузов по специальности 021800 
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"Теоретическая и прикладная лингвистика". – М. : ИЦ "Академия", 2004. – 

205 с. (3) 

10. Корпусна лінгвістика / В.А.Широков, О.В.Бугаков, 

Т.О.Грязнухіна та ін. – К. : Довіра, 2005. – 471с. (2) 

11. М.П.Кочерган. Загальне мовознавство. – К. : Наука, 2003. – с.7-

22, 355-405. (25) 

12. М.П.Кочерган. Вступ до мовознавства. – К. : Либідь, 2000. (20) 

13. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. – Одеса : Лінгво, 1991. 

(30) 

14. Кибрик А.Е. Очерки по общин и прикладным вопросам 

языкознания. – М. : Наука, 1992 (2-е изд: 2000). (2) 

15. Ковшиков В.А. Психолингвистика. Теория речевой деятельности 

/ В.А.Ковшиков, ВП.Глухов. – М. : АСТ: Астрель, 2007. – 318с. (3) 

16. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. – 3-е изд. - М. : Наука, 

2003. – 287с. (13) 

17. Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики 

(аналітичний огляд). – К. : Основа, 1999. (25) 

18. Фрумкина Р.М. Психолингвистика: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и 

специальностям психологии. – М. : Академия, 2003. – 320. (4) 

19. Партико З.В. Прикладна і комп’ютерна лінгвістика: Вступ до 

спеціальності. – Львів : Наука, 2008. – С.13-21, 133-157. (2) 

 

Допоміжна 

Монографії, словники, довідники 

1. Абрамович С.Д., Чикаліна М.Ю. Мовленнєва комунікація: 

Підручник. – К. : Основа, 2004.  

2. Аверина С.А., Азарова И.В., Алексеева Е.Л. и др. Прикладное 

языкознание. – СПб. : Аврора, 1996. 

3. Актуальные проблемы современной лингвистики: учеб. пособие / 

Сост. Л.Н.Чурилина. – 2-е узд., испр. – М. : Флинта: Наука, 2007. – 416с. 

4. Алефиренко Н.С. Современные проблемы науки о языке: 

Учебное пособие / Н.Ф.Алефиренко. – М. : Флінта: Наука, 2005. – 416с. 

5. Баранов А.Н. Категории искусственного интеллекта в 

лингвистической семантике. Фреймы и сценарии. – М. : Наука, 1987. 

6. Бенвенист Э. Общее языкознание. – М. : Наука, 1974. 

7. Білецький А.О. про мову і мовознавство: Навч. посібник для 

студентів філол.. спец. вищ. навч. закладів. – К. : “АртЕк”, 1996. – 224с. 

8. Блумфилд Л. Язык. – М. : Наука, 1968. 

9. Выготский Л. Мышление и речь. – М. : Лабиринт, 1996. – 416с. 

10. Гумболшьд В., фон. Избранные труды по языкознанию. – М. : 

Лабиринт, 1984. 

11. Єрмоленко С.Я. та ін. Українська мова: Короткий тлумачний 

словник лінгвістичних термінів. – К. : Либідь, 2001. 
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12. Жинкин Н. Речь как проводник информации. – М. : Наука, 1982. – 

160с. 

13. Зимняя И. Лингвопсихология речевой деятельности. – Москва-

Воронеж : Наука, 2001.- 432с. 

14. Зубкова Л.Г. Общая теория языка в развитии. – М. : Лабиринт, 

2003. – с. 30-31. 

15. Карпов В.А. Язык и система. – 2-е изд., испр. – М : Едиториал 

УРСС, 2003. – 298 с. 

16. Катфорд Джорж К. Лингвистическая теория перевода: об одном 

аспекте прикладной лингвистики / Пер. с англ. В.Д.Мазо. – М. : Эдиториал 

УРСС, 2004. – 207 с. 

17. Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність: (Від Олександра 

Потебні до гіпотези мовного релятивізму) – Львів : Літопис, 2002. – 304 с. 

18. Конобродська В. Курсова і дипломна робот з етнолінгвістики: 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Житомир : 

Полісся, 2003. – 236 с. 

19. Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй 

половине XX века // Язык и наука конца 20-го века. – М. : Наука, 1995. 

20. Молдован О.М. Комп’ютерне відтворення слов’янських 

рукописних пам’яток та його завдання // Мовознавство. – 2006. - №2-3. 

21. Налимов В.В. Верпоятнгостная модель языка: Оо соотношении 

естественных и искусственных языков. – М. : Наука, 1979. 

22. Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 12. Прикладная 

лингвитика. – М. : Лабиринт, 1983. 

23. Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 14. Компьютерная 

лингвитика. – М. : Лабиринт, 1989. 

24. Пономарев В.В. Концептуальная модель комплекса средств 

лингвистического и программного обеспечения экспертно-поисковой 

системы с элементами социопсихолингвистической детерминации: 

[Монография]. – М. : Диалог-Мифи, 2004. – 175 с. 

25. Речевое общение: проблемы и перспективы. – М. : Лабиринт, 

1983. 

26. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – 

М. : Диалог-Мифи, 1993.  

27. Українська мова. Енциклопедія. – К. : Основа, 2000. 

28. Філіпова Н.М. Вступ до прикладної лінгвістики. Моделювання у 

мові: Навчальний посібник / Національний університет кораблебудування ім. 

Адмірала Макарова. – Миколаїв : Вид-во НУК, 2004. – 32 с. 
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