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ВСТУП 

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. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

 

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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