
Дисципліна 

Вибіркова дисципліна 1 Прикладна та 
корпусна лінгвістика 
(англійською)(для тих, хто вступив за 
перехресним вступом) 

Рівень BO Магістр 

Назва спеціальності/освітньо-професійної 

програми 

035 Філологія 

Прикладна лінгвістика.  

Переклад і комп’ютерна лінгвістика 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність 

5 курс, 1 семестр, 4 кредити 

5 курс, 1 семестр, 4 кредити 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин  

Денна форма навчання 120 год. (лекції 10 

год., практичні 14 год.) 

Заочна форма навчання 120 год. (практичні 

14 год.) 

Мова викладання Англійська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра прикладної лінгвістики 

Автор дисципліни канд. філол. наук, ст.в. Розвод Е.В. 
Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення 
 
 

B2 з англійської мови, успішне засвоєння 

курсу 

«Основи прикладної лінгвістики», 

«Комп’ютерна лінгвістика. 

Що буде вивчатися 

У курсі буде вивчатись: 

- термінологічний апарат корпусної 

лінгвістики; 

- історія корпусних досліджень від перших 

паперових конкордансів до сучасності; 

- комп’ютерний інструментарій корпусної 

лінгвістики; 

- основні типи існуючих корпусів; 

- способи та методики укладання корпусів; 

- формування та удосконалення навичок 

роботи із програмними засобами й 

інформаційними ресурсами корпусної 

лінгвістики; 

- можливості роботи із корпусними базами 

даних в лінгвістичних дослідженнях. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

Курс «Прикладна та корпусна лінгвістика» 

передбачає ознайомлення студентів з 

ключовими аспектами розробки корпусів як 

провідного напряму сучасного 

мовознавства, що слугуватиме формуванню 

у студентів навичок та умінь, необхідних 

для аналізу наявних корпусів та укладанню 

нових, які здатні репрезентувати 

мовний матеріал. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

- Вивчення дисципліни забезпечує 

формування фахових компетентностей: 

- формування умінь та навичок для 

- розв’язання різних завдань використовуючи 



- корпуси; 

- - формування спеціальних навичок для 

- здійснення лінгвістичного пошуку і 

дослідження на базі корпусів; 

- - уміння залучати різноманітні методи та 

- методики релевантні для багатьох 

- галузей:соціолінгвістики, клінічної 

лінгвістики, юридичної лінгвістики, 

нейролінгвістики, методики викладання 

іноземної мови, штучного інтелекту, 

синтезу та розпізнавання мовлення. 

Інформаційне забезпечення 

Силабус дисципліни, навчально-

методичний комплекс, навчальна 

література, офіційні вебсторінки 

професійних письменницьких об’єднань та 

платформ. 

Web-посилання на (опис 

дисипліни) силабус 

навчальної дисципліни на 

вебсайті факультету 

(інституту) 

https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-

institutions/fakultet-inozemnoi-filologii 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

