
 



 
 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –3 

Галузь знань 03 Гуманітарні 

науки 
нормативна 

 
Спеціальність  

035 Філологія  

 

035.10 Філологія (Прикладна 

лінгвістика) 

 

Рік підготовки: 

4-й 

науково-дослідне 

завдання – робота з 

першоджерелами, 

реферат. 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної/заочної форми 

навчання: 2/2 

 

Ступінь: 

магістр 

6 год 

Практичні, семінарські 

12 год 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

72 год 

Вид контролю: екзамен 

 

Мова навчання – українська 

 

Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить 90 год: – 18 год. – аудиторні заняття, 72 год. – самостійна 

робота (20%/80%). 

 



 

2.Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання  

Мета курсу: узагальнення й поглиблення засвоєної студентами у попередніх семестрах 

інформації про зміст, проблеми і методи сучасної прикладної лінгвістики відповідно до 

широкого розуміння терміна прикладна лінгвістика; удосконалення вмінь і навичок 

практичного застосування мовних знань у різних галузях функціонування мови. 

Завдання курсу: 

- узагальнення, систематизація й поглиблення теоретичних знань і вдосконалення 

практичних умінь із найважливіших тем фундаментальної та прикладної 

лінгвістики: 

- про історію прикладного мовознавства; 

- про змістову структуру прикладної лінгвістики; 

- про предмет, завдання, методи та актуальні проблеми напрямів прикладної 

лінгвістики; про міжпредметні зв’язки прикладного мовознавства; 

- про методи прикладної лінгвістики та сфери їх застосування; 

- про можливості оптимізації функціонування мови в суспільстві; про можливості 

застосування сучасних мовленнєвих технологій; 

- про теорію і практику перекладу; про розв’язання практичних завдань, 

пов’язаних із застосуванням мовних знань; про діяльність та функціональні 

обов’язки лінгвіста-прикладника. 

Навчальна дисципліна складається з 3-х 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 лінгвістики 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 лінгвістики; вільно користуватися спеціальною термінологією; планувати, 

організовувати, здійснювати і презентувати прикладне дослідження в галузі прикладної 

лінгвістики. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Оптимізація когнітивної функції мови.  

Тема 1. Предмет, об’єкт, витоки корпусної лінгвістики.  

Тема 2. Проблема корпусів у системі корпусної лінгвістики Типи корпусів текстів.  

Тема 3. Принципи і проблеми корпусного моделювання.  

Кредит 2. Комунікативні аспекти в теорії прикладного мовознавства 

Тема 4. Прикладні аспекти перекладознавства. 



Тема 5. Прикладне спрямування патопсихолінгвістики. 

Тема 6. Судова (кримінальна) лінгвістика. 

Кредит 3. Ономастичні аспекти в теорії прикладного мовознавства 

Тема 7. Ономастика як наука. Становлення української ономастики. Структура 

ономастики. 

Тема 8. Проблема ономастичних одиниць.Антропоніми, їх типи та структура.  

Тема 9. Антропонімний дискурс. Закони та правила антропонімної взаємодії. Історична 

антропоніміка. 

Тема 10. Політична комунікація. Політична лінгвістика. Політичні жанри мовлення.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів 

 

 

Кількість годин 

Денна форма 

У
сь

о
го

 

У тому числі 

л п 

л
аб

 

ін
д

 

ср 

1 90 6 12   72 

Кредит 1. Оптимізація когнітивної функції мови.  

Тема 1. Предмет, об’єкт, витоки 

корпусної лінгвістики.  

8 2 2   4 

Тема 2. Проблема корпусів у системі 

корпусної лінгвістики. Типи корпусів текстів.  

14     14 

Тема 3. Принципи і проблеми 

корпусного моделювання.  

14  2   12 

Кредит 2. Комунікативні аспекти в теорії прикладного мовознавства 

Тема 4. Прикладні аспекти 

перекладознавства. 

28  2   26 

Тема 5. Прикладне спрямування 

патопсихолінгвістики. 

1 1     

Тема 6. Судова (кримінальна) 

лінгвістика. 

1 1     

Кредит 3. Ономастичні аспекти в теорії прикладного мовознавства 

Тема 7. Ономастика, структура, напрями. 

Основні ономастичного вивчення. 

14 1 2   12 

Тема 8. Проблема одиниць антропоніміки. 

Антропонімний дискурс, його типи та 

структура.  

1  1    

Тема 9. Антропонімні одиниці. 2 1 1    

Тема 10. Політична комунікація. Політична 

лінгвістика. Політичні жанри мовлення. 

6  2   4 

Всього годин 90 6 12   72 
 

5. Теми лекційних занять 

 



№ 

п/

п 

Назва теми Кількіс

ть год. 

Кредит 1. Оптимізація когнітивної функції мови. 

1.  Тема 1. Предмет, об’єкт, витоки корпусної лінгвістики. 2 

Кредит 2. Комунікативні аспекти в теорії прикладного мовознавства 

2.  Тема 5-6. Прикладне спрямування патопсихолінгвістики. Судова 

лінгвістика. 

 

Кредит 3. Ономастичні аспекти в теорії прикладного мовознавства 

3.  Тема 7. Ономастика, структура, напрями. Основні ономастичного 

вивчення. 

2 

Всього 6 

 
6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
Кредит 1. Оптимізація когнітивної функції мови 

1. Тема 1. Предмет, об’єкт, витоки корпусної лінгвістики.  2 

2. Тема 3. Принципи і проблеми корпусного моделювання. 2 
Кредит 2. Комунікативні аспекти в теорії прикладного мовознавства 

3. Тема 4. Проблеми перекладознавства. Види перекладу. Переклад в 

аспекті прикладного мовознавства. 
2 

Кредит 3. Ономастичні аспекти в теорії прикладного мовознавства 

6. Тема 7. Ономастика як наука. Історія ономастики. Напрями 

ономастичних вчень. 
2 

7. Тема 8-9.Проблема одиниць антропоніміки. Антропоніми, їх типи 

та структура. Антропонімний дискурс. Закони та правила 

антропонімної взаємодії. Історична антропоніміка 

1 

8. Тема 10. Політична комунікація. Політична лінгвістика як наука. 2 
Всього 12 

 
 

7.Самостійна робота  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Оптимізація когнітивної функції мови 

1 Тема 1. Проблема корпусів у системі корпусної лінгвістики. Типи 

корпусів текстів. 

4 

2 Тема 2. Проблема корпусів у системі корпусної лінгвістики. Типи 

корпусів текстів. 

14 

3 Тема 3. Принципи і проблеми корпусного моделювання. 12 

Кредит 2. Комунікативні аспекти в теорії прикладного мовознавства 

4 Тема 4. Основні принципи перекладознавства. Загальна теорія 

перекладу. Історія перекладу. Когнітивна транслятологія. 

Сутність та специфіка синтетичного, аналітичного, адекватного 

перекладів. Норми перекладу. 

10 



5 Тема 4. Моделі перекладу. Трансформаційна модель перекладу, 

семантична модель, специфіка інформативної моделі перекладу. 

8 

6 Тема 4. Психолінгвістична модель перекладу. Синхронний 

переклад. Фази перекладу: специфіка, мета, очікувані результати. 

Перекладацькі трансформації. Перекладацькі деформації. 

Автоматичний переклад. 

8 

Кредит 3. Ономастичні аспекти в теорії прикладного мовознавства 

7 Тема 7. Завдання ономастики як науки. Ономастичні напрями та 

школи. Називання як процес, діяльність, поняття. Спілкування та 

називання. Диференційні ознаки антропоніміки.  

14 

8 Тема 10. Політична комунікація. Структура, поняття, 

принципи побудови. 

4 

 Всього 72 

 

 

8. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

1. Опрацювати джерело під № 4 у списку літератури і зробити робочі записи до нього. 

2. Опрацювавши статті за останні 10 років у журналах «Мовознавство», «Українська мова», 

«Проблемы языкознания», укласти бібліографічний покажчик з теми заняття. 

3. Підготувати повідомлення на одну із запропонованих тем: 

 Міжпредметні зв’язки прикладної лінгвістики. 

 Актуальні питання прикладної лінгвістики. 

 Системи транскрипції усного мовлення як один із традиційних напрямів прикладної 

лінгвістики. 

 Автоматична обробка усного мовлення. 

 Принципи організації звукової мовленнєвої комунікації. 

 Лінгвістичні проблеми штучного інтелекту. 

 Абетка. Графіка. Орфографія.  

 Історія виникнення письма. Типи письма. 

 Принципи орфографії. 

 Штучні мови та проблеми їх створення. 

 Теорія і практика інформаційно-пошукових систем. 

 Перспективи розвитку штучного інтелекту. 

 Можливості штучного інтелекту в сфері лінгвістики. 

 Анотування. Реферування. 

 Сучасний стан розвитку інформаційних технологій. 

 

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 150 до 300 балів (за 3 кредити), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  



Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

 

 
  Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопичувальні 

бали/сума Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 

 

Т3  Т1 Т2 Т3 Т4 І-

50 

ІІ-

50 

 

300/100 

20 15 15 25 

 

25 

 

20 20 20 20 20 
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