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Анотація 

 У процесі вивчення дисциплін «Прикладна графіка, дешифрування та 

палеонтологія» ознайомлено про історичні знахідки, що є носіями вербальної інформації 

прадавніх культур; характерні графічні форми видів письма, їх трансформацію протягом 

часу; основні прийоми дешифровки прадавніх написів, проаналізовано графічні форми 

написів; з’ясувати значення основних понять прикладної графіки; удосконалено специфіку 

володіння графологічними нормами; встановлено основні методики графологічних 

експертиз; усвідомлено роль судової та почеркознавчої експертизи на сучасному етапі 

розвитку науки 

Ключові слова: графіка, письмо, авторознавча експертиза, почеркознавство, 

палеонтологія, дешифрування, графологічна експертиза. 

 

 

 

 

Summary 

In the process of studying the disciplines «Applied graphics, decryption and paleontology», 

students were familiarized with the historical findings that carry verbal information of the most 

ancient cultures; characteristic graphic forms of types of writing, their transformation over time; 

basic techniques for deciphering ancient inscriptions, the graphic forms of inscriptions were 

analyzed; the meaning of the basic concepts of applied graphics was clarified; the specificity of 

possession of graphological norms has been improved; the basic methods of graphological 

examinations have been established; the role of forensic and handwriting examination at the present 

stage of development of science was realized. 

Key words: graphics, writing, authorship examination, graphology, paleontology, 

decryption, graphological examination. 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «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». 

1. Мета та завдання дисципліни та очікувані результати 

1.1. Мета: створити теоретичну базу спеціалізації у галузі мовної діагностики особистості, 

розробити методику аналізу графічних засобів тексту. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни 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. 

Програмні результати навчання:  

ПРН-1 Знання та розуміння предметної галузі й розуміння професійної діяльності. 

Уміння оперувати сучасним категоріально-термінологічним апаратом мовознавства і  

літературознавства; знання найважливіших філологічних вітчизняних і зарубіжних наукових 

шкіл.  

ПРН-2 Знання фундаментальних дисциплін на діахронно-синхронному рівні як 

теоретичної бази дослідницької і прикладної діяльності в галузі мовознавства й 

літературознавства. 

ПРН-3 Здатність до  пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової 

інформації, отриманої з різних джерел: спеціалізованої літератури, ЗМІ, перспективного 

педагогічного досвіду тощо. Вивчення інформаційних технологій та методики їх 

застосування в навчанні й науковій діяльності фахівця; закладання основ неперервного 

підвищення рівня ІКТ-готовності студентів та її постійного оновлення у професійній 

діяльності. 

ПРН-4 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ПРН-5 Здатність до пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової 

інформації, отриманої з різних джерел. 

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

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК 1. Знання загальних питань із філософії науки, методології наукових досліджень та 

організації науки в Україні. 

ЗК 3. Знання наукових основ методики навчання фахових дисциплін у вищих та 

спеціальних навчальних закладах. 

ІІ. Фахові:  

ФК 1. Набуття міцних знань із професійних дисциплін. 



ФК 3. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій під час 

організації навчально-виховного процесу в закладах середньої освіти і ЗВО, зокрема для  

мотивації, оптимізації, інтенсифікації навчальної діяльності та контролю навченості, 

розв’язання завдань підготовки звітів, підвищення кваліфікації й залучення до навчального 

процесу всіх зацікавлених осіб. 

ФК 5. вільно користуватися спеціальною термінологією; планувати, організовувати, 

здійснювати і презентувати прикладне дослідження в галузі прикладної графіки та 

дешифрування.  

ФК 7. Здатність до програмування, організації та поетапного проведення теоретичних 

досліджень,  виконання експериментальної роботи й висвітлення здобутих наукових 

результатів у фахових виданнях різної категорії та на відповідних наукових заходах 

ФК 8. Володіння українською мовою на високому рівні й здатність оперувати мовними 

засобами на повний спектр соціокультурних явищ. 

ФК 9. Здатність самостійно проводити науково-дослідницьку роботу. 

ФК 10. Володіння методологічними прийомами комунікативної поведінки в різних 

культурних контекстах. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

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.  

Тема 3. Поняття авторознавчої експертизи. Види авторознавчих експертиз. 

Тема 4. Почеркознавство. Загальні та індивідуальні ознаки почерку. 

Графологічний аналіз букв як один звидів інформації про характер людини.  

Тема 5. Палеонтологія як наука. Особливості використання та психологія сприйняття 

шрифтів. 

Тема 6. Основи дешифрування. Ключ, типи ключів, принципи створення ключів. 
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