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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Прикладна 

лінгвістика (Прикладна графіка, дешифрування та палеонтологія)» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів напряму підготовки 035 Філологія, предметної спеціалізації 

035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є графічна організація 

текстів різних жанрів, що зумовлює їх історичну, соціальну та 

психологічну специфіку. 

Міждисциплінарні зв’язки: Експериментальні методи дослідження 

мови та основи мовленнєвої діяльності», «Загальна психологія», «Основи 

прикладної лінгвістики», «Практична стилістика сучасної української 

мови», «Комп'ютерна грамотність», «Мовні технології реклами», 

«Квантитативна і комп'ютерна лінгвістика», «Діагностика писемного 

мовлення». 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 

1. 1. Метою викладання навчальної дисципліни «Прикладна 

лінгвістика (Прикладна графіка, дешифрування та палеонтологія)» є 

створити теоретичну базу спеціалізації у галузі мовної діагностики 

особистості, розробити методи аналізу графічних засобів тексту. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Прикладна 

графіка, дешифрування та палеонтологія» є:  

– з’ясувати значення основних понять прикладної графіки; 

– удосконалити специфіку володіння графологічними нормами; 

– встановити основні методики графологічних експертиз; 

– усвідомити роль судової та почеркознавчої експертизи на 

сучасному етапі розвитку науки. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями: 

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; уміє застосовувати знання мови на практиці, користуватися 

мовними одиницями; критично оцінює набутий досвід із позицій останніх 
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досягнень філологічної науки; володіє сучасною мовознавчою 

термінологією; володіє уміннями та навичками здійснювати мовленнєву 

діяльність, зумовлену комунікативною метою; визначає та характеризує 

прикладні аспекти графіки; аналізує якість використання основних 

одиниць графіки в українській мові; застосовує різноманітні 

криптографічні системи на практиці; користується законами шифрування 

та дешифрування. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. Сучасні тенденції використання графічних засобів 

мови. 

Тема 1. Прикладні аспекти графіки (Письмо, етапи його виникнення 

та дослідження. Походження українського алфавіту. Поняття про графіку. 

Основна одиниця графіки.  

Тема 2. Етапи та напрямки дослідження графіки. Прикладні аспекти 

графіки.  

Тема 3. Традиційне/нетрадиційне письмо. Сфери використання 

нетрадиційного письма. 

Кредит 2. Графологічна експертиза. 

Тема 1. Почеркознавство. Загальні та індивідуальні ознаки почерку. 

Тема 2. Графологічний аналіз букв як один звидів інформації про характер 

людини.  

Тема 3.Теорія судового почеркознавства. 

Кредит 3. Прикладні аспекти вивчення палеонтології. Основи 

дешифрування 

Тема 1. Палеонтологія як наука. 

Тема 2. Особливості використання та психологія сприйняття шрифтів. 

Тема 3. Основи дешифрування. 

 

 

Рекомендована література 

Базова  

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник – 

2-ге вид., доп. – К. : ВЦ «Акдемія», 2009. – 376 с. 

2. Белянин В.П. Психолингвистика. – М. : Флинта, 2004. – 274 с. 

3. 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. 

4. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. – К. : Вища школа, 

1991.  – 345 с. 

5. Ковалевська Т.Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного 

програмування. – Одеса : Астропринт, 2001. – 312 с. 

6. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: підручник. – К. : ВЦ 

«Академія»,  2003. – 464 с. 

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

спеціальності. – Львів : Світ, 2008. – 394 с. 

8. Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія. – Полтава : 

Довкілля-К,  2010. – 844 с. 

 

Допоміжна 

1. Анисимов М.В., Анисимова Л.М. Креслення: Підручник.– К. : 

Вища шк., 1998.– 239 с.  

2. Антонович Є. А., Василишин Я. В., Шпільчак В. А. Російсько-

український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та 

архітектури: Навч. посібник. – Львів : Світ, 2001. – 240 с.  

3. Гринбаум О.Н. Компьютерные аспекты стилеметрии // 

Прикладное языкознание: Учебник / Л.В.Бондарко, 

Л.А.ВербицкаГ.Я.Мартыненко и др. Отв. ред. А.С.Герд. – СПб : Изд-во С.-

Петербург. ун-та, 1996. – С.451- 465.  

4. Кобрин Р.Ю. Лингвистика в картографии // Прикладное 

языкознание: Учебник / Л.В.Бондарко,  Л.А.Вербицкая, Г.Я. Мартыненко и 

др. Отв. ред. А.С. Герд. – СПб : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1996. – С.408 - 

419.  

5. Леонтьев А.А., Шахнарович А.М., Батов В.И. Речь в 

криминалистике и судебной психологии. – М. : МГЛУ, 1997 – 234 с. 

6. Михайленко В. Є., Найдиш В.М. Тлумачення термінів з 

прикладної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки.– К. : Урожай, 

1998. – 197 с.  

7. Михайленко В.Е., Пономарев А.М. Инженерная графика: 

Учебник.– К. : Выща шк., 1990.– 303 с.  

8. Партико З.В. Лингвистическое обеспечение 

автоматизированного издательского процесса // Прикладное языкознание: 

Учебник / Л.В.Бондарко, Л.А.Вербицкая, Г.Я.Мартыненко и др. Отв. ред. 

А.С. Герд. – СПб : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1996. – С.389-398.  
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9. Прикладное языкознание: Учебник / Л.В.Бондарко, 

Л.А.Вербицкая, Г.Я.Мартыненко и др. Отв. ред. А.С. Герд. – СПб : Изд-во 

С.-Петербург. ун-та, 1996. – 528 с.  

10. Савенкова Е.Д. Дешифровка // Прикладное языкознание: 

Учебник / Л.В.Бондарко, Л.А.Вербицкая, Г.Я.Мартыненко и др. Отв. ред. 

А.С.Герд. – СПб : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1996. – С.514-524. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: виконання 

індивідуальних завдань, контрольних і практичних робіт, написання 

рефератів, повідомлень. 


