
 

 



 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –3 

Галузь знань 03 Гуманітарні 

науки 
варіативна 

 
Спеціальність  

035 Філологія  

 

035.10 Філологія (Прикладна 

лінгвістика) 

 

Рік підготовки: 

4-й 

науково-дослідне 

завдання – 

мультимедійна 

презентація. 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 180 

7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання 2  

Ступінь: 

бакалавр 

6 год 

Практичні, семінарські 

10 год 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

164 год 

Вид контролю: залік 

 

Мова навчання – українська 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить для денної форми навчання – 180 год.: 16 год. – 

аудиторні заняття,164 год. – самостійна робота (9%/91%). 



 

2.Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання  

Мета курсу: створення теоретичної бази у галузі прикладної графіки та основ 

дешифрування, розробка та засвоєння методів аналізу графічних засобів різних видів 

дискурсів. 

Завдання курсу: 

– 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. 

Передумови для вивчення дисципліни: «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». 

Навчальна дисципліна складається з 6-ти кредитів. 

Очікувані результати навчання: 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.  

 

3. Програма 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.  

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. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усь

ого  

у тому числі 

л п ла

б 

інд ср 

 90 6 10 0 0 74 

Кредит 1. Сучасні тенденції використання графічних засобів мови 

Тема 1. Письмо, етапи його 

виникнення та 

дослідження. Походження 

українського алфавіту. 

12  2   10 

Тема 2 . Поняття про 

графіку. Основна одиниця 

графіки. Етапи та напрямки 

дослідження графіки. 

Структура навчальної 

дисципліни. 

20     20 

Всього 32      

Кредит 2. Системність письма 

Тема 3. Традиційне письмо. 

Види традиційного письма. 

12 2    10 

Тема 4. Нетрадиційне 

письмо. Сфери 

використання 

нетрадиційного письма 

22  2   20 

Всього 34      

Кредит 3. Авторознавча експертиза. 

Тема 5.  

Поняття авторознавчої 

експертизи. 

17  2   15 

Тема 6. Види авторознавчих 

експертиз. 

15     15 

Всього 33      

Кредит 4. Графологічна експертиза 

Тема 7. Почеркознавство. 

Загальні та індивідуальні ознаки  

почерку.  

18 2 2   14 

Тема 8. Графологічний  

аналіз  

букв як один  

18 2    16 



із видів інформації про характер 

людини.  

Всього 36      

Кредит 5. Прикладні аспекти вивчення палеонтології.  

Тема 9. Палеонтологія як 

наука. 

10     10 

Тема 10. Особливості 

використання та психологія 

сприйняття шрифтів. 

12 2    10 

Всього 22     20 

Кредит 6. Основи дешифрування 

Тема 11. Основи  

дешифрування.  

12     12 

Тема 12. Ключ, типи ключів, 

принципи створення ключів. 

 

12     12 

Всього 24      

Усього годин 180 6 10  0 164 

 

5. Теми лекційних занять 

 

№ п/п Назва теми Кількі

сть 

год. 

Кредит 2. Системність письма 

1.  Тема 3. Традиційне письмо. Види традиційного письма. 2 

Кредит 4. Графологічна експертиза 

2.  Тема 7-8. Почеркознавство. Загальні та індивідуальні ознаки  

почерку. Графологічний  аналіз  букв як один  із видів  

інформації про характер людини. 

2 

Кредит 5. Прикладні аспекти вивчення палеонтології 

3.  Тема 10. Особливості використання та психологія сприйняття шрифтів. 2 

 6 

 

6.Теми практичних занять  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сучасні тенденції використання графічних засобів мови 

1. Тема 1. Письмо, етапи його виникнення та дослідження Походження 

українського алфавіту.  

Поняття про графіку. Основна одиниця графіки. Етапи та напрямки 

дослідження графіки. Структура навчальної дисципліни.Основні 

поняття графіки.  

2 

Кредит 2.Системність письма 

2. Тема 4. Нетрадиційне письмо. Сфери використання нетрадиційного письма 2 

Кредит 3. Авторознавча кспертиза 

3. Тема 5. Поняття авторознавчої експертизи, її види. 2 

Кредит 4. Графологічна експертиза 

4. Тема 7. Почеркознавство. Загальні та індивідуальні ознаки  

почерку. 

2 



5. Тема 8. Графологічний аналіз букв як один із видів інформації про характер 

людини. 

2 

 

 
Всього: 10 год 

 

7. Самостійна робота  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сучасні тенденції використання графічних засобів мови 

1 Тема 1. Історія розвитку української графіки. Палеонтологія, 

ідеографія, фонографія, звуко-силабічне письмо. Зразки перших 

графемних пам’яток. Особливості виникнення українського 

алфавіту. 

10 

2. Тема 2. Структура навчальної дисципліни. Етапи та напрямки 

дослідження графіки. Історія виникнення графеми. Основні 

поняття графіки. Алограф, типи алографів. Алограми, типи 

алограм. Алфавіт. Характеристика основних алфавітів світу. 

20 

Кредит 2. Системність письма 

3. Тема 3. Традиційне письмо. Види традиційного письма. 10 

4. Тема 4. Нетрадиційне письмо. Сфери використання 

нетрадиційного письма. 

20 

Кредит 3. Авторознавча експертиза. 

5. Тема 5. Поняття авторознавчої експертизи. Здійснення 

авторознавчої експертизи на базі криміналістичного центру. 

25 

6. Тема 6. Види авторознавчих дисциплін. 5 

Кредит 4. Графологічна експертиза 

4. Тема 7. Судове почеркознавство. Почеркознавча експертиза. Сфера 

використання почеркознавчої експертизи.   

15 

5. Використання прикладних можливостей графіки у криміналістиці.  

Криміналістичні експертизи почерку. Здійснення експертизи на базі 

КЦМ. 

15 

Кредит 5. Прикладні аспекти вивчення палеонтології. 

6. Тема 9-10. Особливості використання та психологія сприйняття 

шрифтів. Типи шрифтів, функціональність шрифтових комплексів. 

20 

Кредит 6. Основи дешифрування  

7. Тема 11. Основи дешифрування. Системні способи дешифрування. 

Електронні системи дешифрування. Ключі та шифри. Типи та 

способи шифрування. Використання основ дешифрування у різних 

сучасних сферах. 

20 

8. Тема 12. Ключ, типи ключів, принципи створення ключів. 

Лінгвістичні ключі. Принципи їх побудови. 

24 

 Всього: 164 год 

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання:  

Оформити мультимедійну презентацію на одну із запропонованих тем:  

1. Шрифт як особливий вид графічного мистецтва. 

2. Методика палеографічного дослідження рукописних шрифтів Ж.Маллока. 

(Метод художньо-графічного аналізу рукописних шрифтів). 

3. Історія латинського шрифту: від маюскульного до мінускульного варіанту. 

4. Судово-почеркознавчі методики аналізу писемних текстів. Методики 

дослідження текстів Є.Ю.Брайчевської, Б.Р.Кириченського, С.Д.Павленко, Т.І.Мороз. 



Внесок А.І.Вінберга, Б.І Шевченка. 

5. Внесок Е.Буринського, А. Бертильона, Е. Локара, Л. Вуда в розвиток судового 

почеркознавства. 

6. Внесок С.І.Тихенка, В.Ф.Орлової, Л.Є.Ароцкера в розвиток судового 

почеркознавства. 

7. Поняття інтуїції в дешифруванні. 

8. Співвідношення об'єктивного і суб'єктивного в процесі дешифрування.  

9. Криптограма як вид шифрування. 

10. Цифрове шифрування: зміст, завдання, напрямки. 

 

Основне завдання цього виду діяльності – навчити студентів самостійному 

вивченню частини програмного матеріалу; систематизації, поглибленню, 

узагальненню, закріпленню та практичному застосуванню знань студента з навчальної 

дисципліни та розвити навички самостійної роботи. 

 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 

1) самостійність виконання; 

2) логічність і послідовність викладення матеріалу; 

3) повнота виконання завдання; 

4) обґрунтованість висновків; 

5) використання статистичної інформації та довідкової літератури; 

6) наявність конкретних пропозицій; 

7) якість оформлення; 

8) вміння захищати результати проведеного дослідження. 

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

 

Шкала оцінювання 

 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно) 3/задов./ зараховано  

E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, 

складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності 

публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 



Студенту виставляється відмінно, якщо студент активно працює протягом усього 

практичного заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом 

практичного заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, 

знання відповідної літератури та законодавства з питань оподаткування, здатний 

висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє 

вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, 

робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання. 

Студенту виставляється дуже добре якщо студент активно працює протягом усього 

практичного заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом 

практичного заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, 

знання відповідної літератури та законодавства з питань оподаткування, здатний 

висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє 

вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, 

робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання, 

допускаючи не більше 1-2 помилок або описок. 

 Студенту виставляється добре, якщо студент активно працює протягом 

практичного заняття, питання висвітлені повно, викладення матеріалу логічне, 

обґрунтоване фактами, з посиланнями на відповідні нормативні документи та літературні 

джерела, висвітлення питань завершене висновками, студент виявив уміння аналізувати 

факти й події, а також виконувати навчальні завдання. Але у відповідях допущені 

неточності, деякі незначні помилки, має місце недостатня аргументованість при 

викладенні матеріалу, нечітко виражене ставлення студента до фактів і подій або 

допущені 1-2 фактичні і 1-2 логічні помилки. 

Студенту виставляється достатньо, коли студент у цілому оволодів суттю питань з 

даної теми, виявляє знання лекційного матеріалу, законодавства та навчальної літератури, 

намагається аналізувати факти й події, робити висновки й розв’язувати задачі. Але на 

занятті поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом викладача, дає неповні 

відповіді на запитання, припускається грубих помилок при висвітленні теоретичного 

матеріалу або 3-4 логічних помилок при розв’язанні задач. 

Студенту виставляється задовільно, коли студент виявив неспроможність 

висвітлити питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими 

помилками, відсутні розуміння основної суті питань, висновки, узагальнення, виявлене 

невміння розв’язувати навчальні задачі. 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 300 до 600 балів (за 6 

кредитів), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 6 крд. 

 

 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопич

увальні 

бали/су

ма 

Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 Кредит 4 Кредит 5 Кредит 6 

Т1 Т2 

 

Т1 Т2 

  

Т1 Т2 

 

Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2 І-50 

ІІ-50 

ІІІ 

50 

ІV 

50 

 

600/100 

30 30 

 

25 

 

45 

 

20 25 

 

 

40 30 30 40 40 40 

 



10. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, 

контрольні роботи. 

11. Методи навчання  
Усний виклад матеріалу (описово-розповідний, проблемний виклад), метод 

спостереження над мовою, бесіда (евристична, репродуктивна, узагальнююча, аналітико-

синтетична), робота з підручником, програмоване навчання, використання наочних 

посібників (рисунків, схем, таблиць).  

 

 

12. 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.  

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. 

 


