ВСТУП
ДО
ЛІНГВІСТИКИ
Тип

ПРИКЛАДНОЇ

Код
Семестр
Загальна кількість кредитів / годин
Форма контролю
Викладач
Необхідні обов’язкові попередні
супутні навчальні дисципліни

Місце у структурно-логічний схемі
Форми навчання
Критерії оцінювання

Мова викладання

Дисципліна
професійної
та
практичної підготовки, фахова
К9
1
4,5 кредити / 135 годин
Екзамен усний
К.філол.н., доцент Ситар Г.В.
та шкільний курс української мови,
шкільний курс англійської мови,
шкільний курс інформатики;
інформатика
та
основи
комп'ютерної техніки, сучасна
українська мова, іноземна мова
викладається на 1 курсі (К-9)
Лекції, лабораторні заняття,
самостійна робота
Поточний контроль – 60 балів
Підсумковий
контроль
(екзамен/творче завдання) – 40
балів
українська

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Прикладна лінгвістика як наука, її предмет, завдання і методи. Методи
викладання рідної та іноземної мов.
Дистанційне навчання.
Перекладознавство. Політична лінгвістика. Юридична лінгвістика.
Комп’ютерна лінгвістика. Комп’ютерні лінгвістичні системи, їх типи.
Інформація, дані, знання. Лінгвістичний алгоритм та лінгвістичний процесор.
Бази даних і бази знань. Корпуси текстів: основні типи і структура.
Лінгвістичне моделювання. Інтегрована лексикографічна система «Словники
України». ПроЛінг Офіс для WINDOWS. Машинний переклад за допомогою
програм Pragma, Google перекладач. Використання можливостей мережі
Internet у лінгвістичних дослідженнях
Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі
ПРН-З-1. Виділяти напрями лінгвістики й характеризувати їх основні
проблеми.
ПРН-К-4. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати мовні
факти, перекладати тексти різних стилів і жанрів.
ПРН-У-1. Застосовувати лінгвістичні знання для розв’язання
професійних завдань.

ПРН-У-2. Використовувати інформаційні технології для вирішення
стандартних завдань професійної діяльності.
ПРН-У-3. Аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та
характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
ПРН-У-6. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну
інформацію з різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її,
впорядковувати, класифікувати й систематизувати.
ПРН-У-7. Розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх
взаємозв’язки та організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці
міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значущість даних.
ПРН-У-8. Створювати лінгвістичний алгоритм для розв’язання
поставлених завдань дослідження.
ПРН-В-1. Планувати і здійснювати дослідження в галузі лінгвістики та
інформаційних технологій на належному рівні.

