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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Корпусна 

лінгвістика» 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, включає необхідне методичне забезпечення, складові та 

технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.  

Міждисциплінарні зв’язки. Курс «Корпусна лінгвістика» має 

міждисциплінарні зв'язки з курсами квантитативної лінгвістики, статистики, 

використання ІКТ в науці, лінгвістики, філології тощо.  

Мета та завдання навчальної дисципліни: 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Корпусна лінгвістика» 

є необхідна фахова підготовка студентів за напрямком підготовки 

«Філологія», використання сучасних комп'ютерних технологій в лінгвістиці. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Корпусна 

лінгвістика» є надати уявлення про корпуси мов, 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 в корпусі національної мови, володіє методами 

пошуку інформації у корпусі, вміє застосовувати знання у суміжних областях 

для вирішення професійних завдань, знаходить специфічні характеристики 

текстів та володіє методами їх статистичної обробки. При вирішенні 

лінгвістичних завдань магістрант вміє застосовувати багатий арсенал 

сучасних інформаційних технологій, що дозволяють істотно підвищити 

продуктивність дослідницької праці, як при пошуку інформації, так і при 

класифікації і обробці мовних матеріалів. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Національні корпуси мов  

Тема 1. Основний корпус.  

Тема 2. Поетичний підкорпус.  

Тема 3. Діалектний корпус. Корпус живої мови 

Кредит 2. Власний підкорпус. Пошук у корпусі 

Тема 1. Поняття подкорпуса і його завдання. Робота з власним 

підкорпусом 

Тема 2. Пошук в корпусі 

Тема 3. Особливості роботи з Поетичним корпусом 

Кредит 3. Особливості паралельного підкорпуса 

Тема 1. Пошук слова в російсько-англійському і англо-російському 

паралельному корпусі 

Тема 2. Сортування прикладів в Паралельному корпусі 

Тема 3. Пошук словосполучення в російсько-англійському і в англо-

російському паралельному корпусі 

Рекомендована література 



Базова: 

1. Анохина, С.А. Использование материалов корпуса при изучении 

лексических категорий / С.А. Анохина // Национальный корпус русского 

языка и проблемы гуманитарного образования. - М.: Тэис, 2007. - С. 34 - 51. 

2. Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной 

лингвистики. – М., 2006.  

3. Арапов М.В. Квантитативная лингвистика. – М.:Наука, 1988. – 

184 с. 

4. Бурлак С.А., Старостин С.А. Введение в лингвистическую 

компаративистику. – М., 2001.  

5. Волошин В.К. Комп'ютерна лінгвістика: навчальний посібник. – 

Суми, 2004. – 147 с. 

6. Гринберг Дж. Квантитативный подход к морфологической 

типологии языков. Пер. с англ. // Новое в лингвистике. Вып. V. – М., 1960. – 

С.60–94. 

7. Добрушина, Н.Р. Как использовать Национальный корпус 

русского языка в образовании? / Н.Р. Добрушина // Национальный корпус 

русского языка: 2003 - 2005. Результаты и перспективы. – М., 2005. – С. 301 – 

329. 

8. Добрушина, Н.Р., Левинзон, А.И. Информационные технологии в 

гуманитарном образовании: Национальный корпус русского языка / 

Н.Р. Добрушина, А.И. Левинзон // Вопросы образования. – 2006. – № 4. – С. 

11 – 30. 

9. Захаров, В.П. Корпусная лингвистика: учебно-метод. пособие / 

В.П. Захаров. - СПб., 2005. – 48 с. 

10. Кустова, Г.И., Ляшевская, О.Н. Семантическая разметка лексики 

в Национальном корпусе русского языка: принципы, проблемы, перспективы 

/ 

11. Кэролл Дж. Факторный анализ стилевых характеристик прозы // 

Семиотика и искусствометрия. М., 2009.  

12. Ляшевская, О.Н., Плунгян, В.А. О морфологическом стандарте 



Национального корпуса русского языка / О.Н. Ляшевская, В.А. Плунгян // 

Национальный корпус русского языка: 2003 – 2005. Результаты и 

перспективы. – М., 2005. – С. 187 – 206. 

13. Овчинникова, И.Г., Угланова, И.А. Компьютерное 

моделирование вербальной коммуникации: учеб.- метод. пособие / 

И.Г. Овчинникова, И.А. Угланова. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 135 с. 

14. Полат, Е.С. Интернет в гуманитарном образовании: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Е.С. Полат. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 272 с. 

15. Савчук, С.О. Метатекстовая разметка в Национальном корпусе 

русского языка: базовые принципы и основные функции / С.О. Савчук // 

Национальный корпус русского языка: 2003 – 2005. Результаты и 

перспективы. – М., 2005. – С. 97 – 156. 

16. Хроленко, А.Т., Денисов А.В. Современные информационные 

технологии для гуманитария: практическое руководство / А.Т. Хроленко, 

А.В. Денисов. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 128 с. 
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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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