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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни 

«Квантитативна і комп'ютерна лінгвістика та автоматична обробка природної 

мови» 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 «Квантитативна і комп'ютерна 

лінгвістика та автоматична обробка природної мови» має міждисциплінарні 

зв'язки з курсами статистики, використання інформаційних комп'ютерних 

технологій в науці, лінгвістики, філології тощо.  

Мета та завдання навчальної дисципліни: 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Квантитативна і 

комп'ютерна лінгвістика та автоматична обробка природної мови» є 

необхідна фахова підготовка студентів за напрямком підготовки «Філологія 

(редагування)», використання сучасних інформаційних комп'ютерних 

технологій в лінгвістиці. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Квантитативна і 

комп'ютерна лінгвістика та автоматична обробка природної мови» 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, способами застосування 

знань у суміжних областях для вирішення професійних завдань, знаходить 



специфічні характеристики текстів та володіє методами їх статистичної 

обробки. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Моделювання мовної діяльності і основні інформаційні 

елементи тексту 

Тема 1. Проблеми аналізу природної мови і квантитативна лінгвістика. 

Якісний і квантитативний аналіз текстової інформації. 

Тема 2. Методики аналізу тексту. Інформаційна оцінка знакових елементів. 

Частота як характеристика употребимости слова в тексті. Закон Ціпфа. 

Тема 3. Ідентифікація мови тексту. Визначення авторства: задача атрибуції 

текстів. 

Кредит 2. Семантичний аналіз тексту 

Тема 1. Призначення семантичного аналізу. Значущі показники семантичного 

аналізу. 

Тема 2. Програми для семантичного аналізу. Статистика тексту. 

Тема 3. Seo-оптимізація сайтів. Плотність ключових слів, індекс цитування 

сайту, водність тексту та ін. 

Кредит 3. Фоностатістіка 

Тема 1. Фоносемантичний аналіз тексту. Фоносемантичні шкали.  

Тема 2. Програми для фоносемантичного аналізу. 

Тема 3. Обробка текстів за допомогою сервісів Amazon: розпізнавання мови, 

голосове введення, синтез мови, читання статті вголос, додавання інтонації, 

додавання паузи, виділення слова в мові, читання акронима, абревіатури, 

уповільнення і прискорення промови, шепіт, акторські інтонації. 



Рекомендована література 

Базова: 

1. Автоматическая обработка текстов на естественном языке и 

компьютерная лингвистика : учеб. Пособие  / Большакова Е.И., Клышинский 

Э.С., Ландэ Д.В., Носков А.А., Пескова О.В. - М.:МИЭМ, 2011. - 272 с. 

2. Арапов М.В. Квантитативная лингвистика. - М.:Наука, 1988. - 184 с. 

3. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М., 2003. - 347 с. 

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

2004. - 147 с. 

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

Донецьк, 2006. - 188 с. 
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Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1983. – Вып. 12. 

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

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

8. Марчук Ю.Н. Основы компьютерной лингвистики. – М., 2000. - 317 с. 

9. Пирогова Ю.К. и др. Рекламный текст: Семиотика и лингвистика. – М., 

2000.  

10. Фланаган Дж. Анализ, синтез и восприятие речи. – М.:Связь, 1968. - 

397 с. 
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Додаткова 

1. Андрусенко Т.Б. Лингвистические структуры в компьютерных средах. – 

К., 1994. - 160 с. 

2. Бардина Н.В. Проблеми сучасної прикладної лінгвістики // Мова. – 

Одеса, 2004. 

3. Кибрик А.Е., Нариньяни А.С. Моделирование языковой деятельности в 

интеллектуальных системах. – М., 1987. - 280 с. 

4. Панько Т.І.,  Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. – Львів, 

1994. - 216 с. 
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https://www.twirpx.com/file/2153005/grant/ 

https://content-watch.ru/text/ 

https://be1.ru/antiplagiat-online/?text=637667581621a0f6e383c888f33c0aa4 

http://gramma.ru/RUS/?id=11.22 

https://habr.com/post/317564/ 

https://psi-technology.net/servisfonosemantika.php 

https://text.ru/seo 

https://advego.com/text/seo/ 

https://seo-akademiya.com/baza-znanij/osnovyi-seo/kakie-sajtyi-popadayut-v-top/ 

http://rcdl2007.pereslavl.ru/papers/paper_65_v1.pdf 

http://www.artint.ru/projects/frqlist.php 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, 

тести, контрольні та практичні робіти, виконання завдань у середовищі  

прикладних програм по обробці текстів, написання рефератів, повідомлень. 
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