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Анотація 

У процесі вивчення дисципліни «Прикладна лінгвістика (Узагальнений курс 

прикладної лінгвістики)» узагальнюються знання студентів про зміст, проблеми 

і методи сучасної прикладної лінгвістики, історію розвитку прикладної 

лінгвістики, основні її складові та базові поняття, мову й  комунікативні акти з 

позиції цієї науки. Студенти оволодівають вміннями вільного орієнтування в 

різних лінгвістичних напрямах і студіях, володіння методами наукового аналізу 

і структурування мовного матеріалу.  

Ключові слова:  прикладна лінгвістика, корпусна лінгвістика, політична 

лінгвістика, судова лінгвістика. 

 

Course Annotation 

In the process of studying the discipline "Applied Linguistics (Generalized 

Course of Applied Linguistics)" students' knowledge of the content, problems and 

methods of modern applied linguistics, the history of applied linguistics, its basic 

components and basic concepts, language and communicative acts from the position 

of this science are generalized. Students master the skills of free orientation in 

various linguistic areas and studios, mastering of methods of scientific analysis and 

structuring of language material. 

Key words: applied linguistics, corpus linguistics, political linguistics, forensic 

linguistics. 
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ВСТУП 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Прикладна лінгвістика (Узагальнений 

курс прикладної лінгвістики)» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів напряму 035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика).  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є історія розвитку прикладної 

лінгвістики, основні її складові та базові поняття, мова й комунікативні акти з позиції цієї 

науки, а також моделювання мови, мовлення й текстів; шляхи оптимізації функціонування 

мови в суспільстві і способи її застосування в різних галузях суспільного життя. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Компаративістика», «Інформатика», «Комп’ютерна 

лінгвістика», «Мовні технології реклами», «»Політична лінгвістика», «Сучасна українська 

літературна мова», «Дискурсологія», «Семіотика». 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1. 1. Мета: засвоєння студентами інформації про зміст, проблеми і методи сучасної 

прикладної лінгвістики відповідно до широкого розуміння терміна прикладна лінгвістика.  

1.2. Основними  завданнями є: засвоєння теоретичних знань і практичних умінь із 

найважливіших тем фундаментальної та прикладної лінгвістики (про теорію і практику 

перекладу; про розв’язання практичних завдань, пов’язаних із застосуванням мовних знань; 

про діяльність та функціональні обов’язки лінгвіста-філолога). 

Програмні результати навчання: 

ПРН-1. Використовує українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН-2. Аналізує головні тенденції історичного розвитку українського народу, 

аргументує свої погляди на дискусійні моменти української історії та сучасного суспільного 

життя.  

ПРН-3. Ефективно працює з інформацією: добирає необхідну інформацію з різних 

джерел, критично аналізує й інтерпретує її, впорядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН-4. Організовує процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН-8. Застосовує філологічні знання для розв’язання професійних завдань. 

ПРН-10. Знає історію мови (мов), що вивчаються. 

ПРН-11. Знає норми літературної мови та вміє їх застосовувати у практичній 

діяльності. 

ПРН-12. Створює усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною та 

іноземними мовами.  

ПРН-13. Аналізує мовні одиниці, визначає їх взаємодію та характеризує мовні явища і 

процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН-14. Використовує мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних 

жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя. 

ПРН-15. Здійснює лінгвістичний аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

ПРН-16. Окреслює основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну 

філологічну галузь, пояснює їх взаємозв’язок у цілісній системі знань. 

ПРН-17. Демонструє знання з обраної філологічної спеціалізації (прикладна 

лінгвістика). 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  
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І. Загальнопредметні: 

 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел 

ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

 

ІІ. Фахові:  

ФК 1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 2. Здатність використовувати у професійній діяльності мову як особливу знакову 

систему, її природу та функції, про генетичну та структурну типологію мов світу; 

фонетичний, лексичний, граматичний рівні мови. 

ФК 3. Здатність використовувати знання з теорії та історії мов(и), що 

вивчаються(ється). 

ФК 4. Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що 

вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ФК 5. Розуміння сутності й соціального значення майбутньої професії, основних 

проблем дисциплін, що визначають конкретну лінгвістичну галузь, їх взаємозв'язку в 

цілісній системі знань.  

ФК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що 

вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному) для розв’язання 

комунікативних завдань у різних сферах життя. 

ФК 7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних фактів, 

інтерпретації та перекладу текстів. 

ФК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання 

професійних завдань. 

ФК 10. Здатність здійснювати лінгвістичний та спеціальний філологічний аналіз 

текстів різних стилів і жанрів. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин / 7 кредити ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Тема 1.  Теорія і практика комп’ютерної лінгвістики. Переклад як прикладна 

лінгвістична дисципліна. Завдання машинного перекладу. Історія МП. Міжпредметні зв’язки 

МП. Специфіка машинного перекладу та його етапи. Вітчизняний досвід створення систем 

машинного перекладу. Автоматична обробка природної мови. Галузі обробки мови. Теорія і 

практика інформаційно-пошукових систем. Досвід розв’язання моделювання спілкування. 
Тема 2.  Машинний переклад як напрям прикладної лінгвістики. Завдання машинного 

перекладу. Міждисциплінарні зв’язки машинного перекладу. Специфіка та етапи машинного 

перекладу. Типові помилки МП. Досвід створення систем машинного перекладу в Україні.  

Тема 3. Автоматична обробка мови. Інформаційно-пошукові мови. Лінгвістичні 

проблеми розробок штучного інтелекту. Автоматичний аналіз та синтез мовлення. 

Інформаційно-пошукові системи та інформаційно-пошукові мови. Основні напрями розвитку 

галузі обробки текстів. Оптимізація спілкування з комп’ютером.  Автоматичне читання 

тексту – загальна характеристика, особливості. Специфіка автоматичного реферування та 

анотування текстів. Поняття інформаційно-пошукової мови. Характеристика основних типів 

інформаційно-пошукових мов. 
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Тема 4. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів. Форми і види перекладу. 

Переклад термінів. Особливості редагування наукового тексту. Техніка роботи зі словником 

при перекладі наукових та технічних текстів. Типові помилки під час перекладу наукових 

текстів українською мовою. 

Тема 5. Лексикографія. Історія лексикографічної справи. Лексикографія як прикладна 

дисципліна. Предмет і завдання лексикографії. Історія лексикографії. Комп’ютерна 

лексикографія. Базові параметри типологізації словників. Тлумачні словники та їх типи. 

Будова та компоненти словникової статті. 

Тема 6. Термінографія як прикладний аспект лінгвістики. Термін як основна одиниця 

термінології й термінознавства. Основні поняття термінознавства й термінографії. Основні 

напрями діяльності в термінознавстві й термінографії. Лінгвістична термінологія як особлива 

терміносистема. Лінгвістична термінографія. 

Тема 7.  Корпусна лінгвістика як навчальна та наукова галузь. Корпусна лінгвістика як 

галузь прикладного мовознавства. Історична довідка становлення напряму. Завдання, 

проблеми, напрями корпусної лінгвістики. Засади корпусного аналізу текстів. 

Тема 8. Корпусна лінгвістика як галузь прикладного мовознавства. Засади виникнення і 

розвитку корпусної лінгвістики. Поняття корпусу текстів та його складники.  Типи корпусів 

даних: дослідницькі, ілюстративні, динамічні і статистичні, корпуси паралельних текстів.  

Способи представлення й збереження корпусів даних. Досвід розробки корпусів текстів. 

Конкорданси і словники. Формування корпусів текстів. Вимоги до корпусів текстів. 

Тема 9.  Прикладне значення розробки проблем комунікативного впливу.  Предмет, 

об'єкт і становлення комунікативної лінгвістики. Вербальна/невербальна комунікація.  

Прикладне значення розробки проблем комунікативного впливу. Теорія нейролінгвістичного 

програмування. Техніки НЛП: загальна характеристика. 

Тема 10. Комунікативна лінгвістика як наука.  Поняття комунікативної лінгвістики, 

міждисциплінарні зв’язки. Об’єкт, предмет та завдання комунікативної лінгвістики. 

Становлення комунікативної лінгвістики як теорії мовної комунікації. Коло проблем 

комунікативної лінгвістики. Комунікація як центральне поняття комунікативної лінгвістики. 

Вербальна та невербальна комунікація. Проблема невербальної складової вербальної 

комунікації. Протиставлення комунікації і спілкування. Диференціація комунікації 

Тема 11. Проблема комунікативного впливу. Нейролінгвістичне програмування. Історія 

дослідження мовленнєвого впливу. Поняття,предмет та об’єкт теорії мовленнєвого впливу. 

Питання односуб'єктності/двосуб'єктності впливу у процесі комунікативної взаємодії. 

Усвідомленість/неусвідомленість природи мовленнєвого впливу. Мовленнєвий вплив та 

маніпуляція. Питання типології та диференціації способів впливу. Чинники мовленнєвого 

впливу. Сугестивна лінгвістика та нейролінгвістичне програмування. Об’єкт та предмет 

НЛП. Витоки НЛП. Принципи НЛП. Етапи та техніки нейролінгвістичного програмування 

Тема 12. Прикладні аспекти психолінгвістики. Психолінгвістика, її предмет і завдання. 

Судова психолінгвістика. Психолінгвістика допиту. Брехня в мовлення. Детектор брехні. 

Ідентифікація особистості за мовленням. Мова і гендер. Мова і мовленнєвий вплив. 

Тема 13. Політична лінгвістика. Проблема взаємодії мови та влади в державі. 

Політична комунікація. Історія виникнення політичної лінгвістики. Політична лінгвістика як 

наукова дисципліна. Завдання та напрями ПЛ. Основні проблеми політичної лінгвістики. 

Жанри політичного мовлення. Методи політичної лінгвістики. Технології та засоби 

політичного мовлення. Дискурсивні характеристики політичної комунікації.  
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Тема 14. Політична лінгвістика в системі комунікативного впливу. Політична 

комунікація як різновид мовленнєвої діяльності. Історія виникнення політичної лінгвістики. 

Основні поняття політичної комунікації: контекст, політичні тексти, політичне мовлення. 

Політична лінгвістика як наукова дисципліна. Предмет, об’єкт, мета, напрями та 

міждисциплінарні зв’язки політичної лінгвістики. Коло проблем політичної лінгвістики. 

Жанри політичної лінгвістики Методи політичної лінгвістики. Технології та засоби 

політичної комунікації. Характеристика політичної комунікації з позиції дискурсу.  

Тема 16. Проблема зразків мовної комунікації. Мовленнєві жанри. Лінгвістична 

генологія. Трактування мовленнєвих жанрів у різних напрямах мовознавства 

(етнолінгвістика, стилістика, лінгвокультурологія, дискурсологія, когнітивна лінгвістика і т. 

д.). Мовленнєвий жанр та його особливості. Співставлення понять мовленнєвий жанр, 

мовленнєвий акт, висловлення. Проблема розмежування мовленнєвого жанру та стилю. 

Жанр дискурсу. 

Тема 17. Проблема пошуку зразків мовної комунікації. Трактування мовленнєвих 

жанрів у різних напрямах мовознавства (етнолінгвістика, стилістика, лінгвокультурологія, 

дискурсологія, когнітивна лінгвістика). Мовленнєвий жанр та його особливості. Теорія 

мовленнєвих жанрів М. Бахтіна. Співставлення понять мовленнєвий жанр, мовленнєвий акт, 

висловлення. Проблема розмежування мовленнєвого жанру та стилю. Жанр дискурсу. 

Жанротвірні ознаки. Проблема типології мовленнєвих жанрів. 

Тема 18. Ономастика в системі сучасних знань про мову. Історія виникнення 

ономастики як науки. Перші ономастичні розвідки. Об’єкт, предмет, завдання наукової 

галузі. Функції ономастичних одиниць. Структура ономастики. Теорії вчених щодо основних 

напрямів ономастичних досліджень. Гідроніміка, топоніміка, теоніміка в системі 

ономастики. Зооніми, ерг оніми, етноніми як ключові одиниці ономастики. Історія 

виникнення антропоніміки. Категорії антропоніміки. Лексико-семантична класифікація 

сучасних антропонімів. Словотвірна специфіка антропнімних одиниць (значення суфіксів, 

префіксів у творення антропонімів).  
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