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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Прикладна лінгвістика 

(Прикладна графіка, дешифрування та палеонтологія)» складена Ю.Б.Бабій  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». 

1. 1. Мета вивчення дисципліни: створення теоретичної бази спеціалізації у 

галузі мовної діагностики особистості, розроблення методики аналізу графічних засобів 

тексту. 

1.2. Завдання навчальної дисципліни: з’ясування значення основних понять 

прикладної графіки; удосконалення специфіки володіння графологічними нормами; 

встановлення основних методик графологічних експертиз; усвідомлення ролі судової та 

почеркознавчої експертизи на сучасному етапі розвитку науки. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні; аргументувати свої погляди на дискусійні 

моменти правничої лінгвістики; ефективно працювати з інформацією: добирати 

необхідну інформацію з різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, 

впорядковувати, класифікувати й систематизувати; організовувати процес свого 

навчання й самоосвіти; демонструвати розуміння фундаментальних принципів буття 

людини, суспільства; використовувати інформаційні й комунікаційні технології, 

зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності; знати норми 

літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності; створювати усні й 

письмові тексти різних жанрів і стилів державною мовою; окреслювати основні 

проблеми прикладної графіки як науки та навчальної дисципліни. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: бути здатним до критичного мислення й ціннісно-

світоглядної реалізації особистості; вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

бути здатним до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; вміти 

працювати в команді та автономно; вміти застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ІІ. Фахові: вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах; 

володіти  методами наукового аналізу і структурування мовного матеріалу з 

урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів; професійно 

застосовувати поглиблені знання з прикладної графіки та дешифрування; вільно 

користуватися спеціальною термінологією; планувати, організовувати, здійснювати і 

презентувати прикладне дослідження в галузі прикладної графіки 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 гафіки (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.  

Кредит 2. Системність письма.  
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Тема 3. Особливості традиційного письма.  

Тема 4. Принципи нетрадиційного письма. Сфери використання нетрадиційного 

письма. 

Кредит 3. Авторознавча експертиза. 

Тема 4. Поняття авторознавчої експертизи. 

Тема 5. Види авторознавчих експертиз. 

Кредит 4. Графологічна експертиза. 

Тема 5. Почеркознавство. Загальні та індивідуальні ознаки почерку. 

Тема 6. Графологічний аналіз букв як один звидів інформації про характер людини.  

Кредит 5. Прикладні аспекти вивчення палеонтології.  

Тема 7. Палеонтологія як наука. 

Тема 8. Особливості використання та психологія сприйняття шрифтів. 

Кредит 6. Основи дешифрування 

Тема 9. Основи дешифрування.  

Тема 10. Ключ, типи ключів, принципи створення ключів. 

 

 

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 "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.  
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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.  

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. 


