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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації «Фундаментальна та прикладна 
лінгвістика» є важливим завершальним етапом у підготовці здобувачів за 
освітньою програмою «Українська мова і література». Мета цього іспиту полягає 
не лише в перевірці знань випускників, їх готовності до практичної діяльності за 
спеціальністю, але й у стимулюванні їх подальшого саморозвитку й 
самовдосконалення. Планомірна самостійна робота студентів, особливо під час 
підготовки до кваліфікаційного екзамену, допомагає систематизувати, глибше 

осмислити і закріпити знання, отримані в процесі вивчення дисциплін 
комп’ютерна лінгвістика, лінгвістична експертологія, методика викладання 
української мови як іноземної, комунікативні технології в лінгвістиці, 
психолінгвістика. 

На комплексний кваліфікаційний екзамен виносяться питання, покликані 
виявити рівень теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», а також творчі завдання, що 
дозволяють оцінити рівень володіння навичками роботи над корпусами текстів, 
лінгвістичним забезпеченням автоматичного синтезу мовлення, методами 
автоматичного розпізнавання мовлення, визначати домінантний канал сприйняття 
інформації в автора тексту. 

Програма покликана надати допомогу студентам у підготовці до екзамену: 

визначити та систематизувати зміст дисциплін, виділити основні питання й 
акцентувати на них увагу, тим самим забезпечивши систематизацію матеріалу і 
можливість самоконтролю. 

З метою підвищення ефективності програми як навчально-методичного 
документа до неї також включені списки рекомендованої літератури. 

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації проводиться в усній формі за 
білетами, які мають таку структуру: 

1. Питання з дисциплін додаткової спеціалізації „Фундаментальна та 
прикладна лінгвістика”. 

2. Питання з методики викладання української мови як іноземної 
3. Практичне завдання 
Питання екзаменаційних білетів орієнтовані на перевірку системи знань 

випускника, його творчих навичок, культури мовлення, оригінальності розробки 
запропонованої теми. 

Розділ 1. Загальні вимоги до атестації 

3.1. Атестація випускників спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.01 

Українська мова і література, Освітня програма: Українська мова і література, 

Освітній рівень: другий (магістерський) здійснюється за 

допомогою засобів об’єктивного контролю ступеня досягнення цілей 
освітньо-професійної підготовки. 
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3.2. Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних 

знань, умінь та навичок випускників, передбачених освітньо- 

кваліфікаційною характеристикою магістра, з використанням 

загальнокомплексних методів комплексної діагностики: складання 

комплексного іспиту зі спеціалізації. 

3.3. Інформаційною базою, на підставі якої формуються засоби 

об'єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо- професійної 

підготовки, є змістовні модулі дисциплін. 

3.4. Атестація якості підготовки здобувана вищої освіти щодо 

встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ 

здійснюється після виконання студентами навчального плану у повному обсязі 

Екзаменаційною комісією вищого навчального закладу з цього фаху. Голову ЕК 

затверджує Вчена рада Університету. 

Діагностика якості підготовки магістрів здійснюється під час атестації у 

терміни, що передбачені навчальним планом. 

Розділ 2. Етапи та загальний зміст кваліфікаційного екзамену 

4.1. Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації, що передбачає виконання 

певних атестаційних кваліфікаційних завдань, є адекватною формою 

кваліфікаційних випробувань, яка об'єктивно і надійно визначає рівень освітньої та 

професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів, оцінювання 

ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки студентів 

відповідно до об'єктивних критеріїв. 

Зміст теоретичних і практичних питань і завдань, що виносяться на екзамен, 

орієнтується на діагностику рівня опанування магістром професійних 

компетенцій, що визначені у галузевому стандарті «СВО ОКХ Київського 

університету імені Бориса Грінченка. Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

магістра». 

Додаток А 
Дисципліни, що виносяться на комплексну атестацію 

 

№ з/п Шифр 
навчальної 

дисципліни за 
ОПП 

Дисципліна, що виноситься на комплексну 
атестацію 

1 В ДС.2.01 Комп’ютерна лінгвістика 

2 ВДС.2.02 Лінгвістична експертологія 

3 ВДС.2.03 Методика викладання української мови як 
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4.2 На основі узагальнених завдань випусковими кафедрами вищого 

навчального закладу за напрямом підготовки створюються екзаменаційні білети. 

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації «Фундаментальна та прикладна 

лінгвістика» магістри складають за розробленими і затвердженими на 

відповідних кафедрах екзаменаційними білетами, до яких увійшли питання, 

спрямовані на виявлення у студентів загальнотеоретичних знань, вміння 

застосовувати інтегровані знання програмового матеріалу при вирішенні 

практичних завдань, власної думки та особистісного ставлення. Питання 

екзаменаційних білетів, що охоплювали увесь зміст програми з дисциплін, мають 

не тільки репродуктивний, а й творчий, проблемно- пошуковий характер. 

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації 

Зразок білета кваліфікаційного екзамену 

1. Питання з дисциплін додаткової спеціалізації „Фундаментальна та 

прикладна лінгвістика”. 

2. Питання з методики викладання української мови як іноземної 

3. Практичне завдання 

Питання екзаменаційних білетів орієнтовані на перевірку системи знань 

випускника та його уміння чітко будувати свою відповідь із використанням 

належної кількості фактів й аргументів, оперуванням відповідним ілюстративним 

матеріалом для доведення висловленого. 

ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

(Фундаментальна та прикладна лінгвістика) 

1. Прикладна лінгвістика як науковий напрям: предмет, об’єкт і завдання. 

Вузький і широкий підходи до кваліфікування. 

2. Корпусна лінгвістика як напрям комп’ютерної лінгвістики. 

3. Корпусна лінгвістика: проблеми та перспективи розвитку в Україні. 

4. Сучасні національні корпуси текстів. 

5. Сучасні корпуси текстів української мови. Проблеми розробки та 

створення. 

6. Лінгвістична інформація в корпусі текстів. Проблеми розмітки корпусу 

текстів сучасної української мови. 

7. Класифікація корпусів текстів. Корпуси текстів національної мови та 

літературної. 

8. Дослідження лексики за допомогою корпусу текстів. Можливості і 

перспективи дослідження лексики сучасної української мови за допомогою 

корпусу текстів. 

  іноземної 

4 ВДС.2.04 Комунікативні технології в лінгвістиці 
5 ВДС.2.05 Психолінгвістика 

6 
ВП.2.01 Виробнича (за спеціалізацією / без відриву) 

практика 
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9. Дослідження граматики сучасної української мови за допомогою корпусу 

текстів. 

10. Дослідження стилістики за допомогою корпусу текстів. 

11. Комп’ютерна лексикографія як один із напрямів комп’ютерної лінгвістики. 

12.Особливості комп’ютерних словників: способи укладання, 

формування, розробки. 

13. Комп’ютерні словники сучасної української мови як лексикографічна база 

даних. 

14. Комп’ютерні засоби вивчення, перевірки, контролю орфографії: створення, 

використання. 

15.Інформаційно-пошукові системи та їх лінгвістичне забезпечення. 

16. Розробка та створення лінгвістичних баз даних. 

17. Метод моделювання в лінгвістиці. 

18. Машинний переклад як напрям комп’ютерної лінгвістики. 

19.Історія створення систем машинного перекладу і сучасність. 

20. Сучасні системи машинного перекладу. 

21. Лінгвістичні проблеми машинного перекладу. 

22. Мовна неоднозначність при машинному перекладі. Типи, шляхи усунення. 

23. Машинний переклад текстів різних стилів. 

24. Комп'ютерні технології в українській лексикографії. 

25. Автоматичні словники: загальна характеристика. 

26.Основні напрями в автоматизації української лексикографії. 

27.Загальна типологія систем автоматичного морфологічного аналізу тексту. 

2 8. Моделювання як основний метод прикладної та комп’ютерної лінгвістики 

29.Квантитативна лінгвістика: історія становлення. 

ЗО.Загальна структура системи автоматичного синтезу мовлення. 

31. Автоматичний морфологічний аналіз зі словником словоформ (на прикладі 

бази даних серії «Словники України»). Безсловникові методи АМАТ. 

32. Методи та інструментарій комп’ютерної лінгвістики. 

33.Загальна структура системи автоматичного розпізнавання мовлення 

34.0п1іпе-перекладачі. Google-Пepeклaдaч: принцип роботи. Переваги й 

недоліки. 

35. Microsoft Translator: загальна характеристика. Переваги й недоліки. 

36. Способи впливу на базовий і кінцевий тексти в процесі роботи з опііпе- 

перекладачем. 

37. Автоматичне редагування тексту. Проблеми та перспективи. 

38.  Англо-український та українсько-англійський автоматичний переклади: 

дослівність / цілісність. 

39.0цінність у лінгвістичній експертизі 

40. Статус лінгвістичної експертизи в Україні 

41. Світовий досвід написання лінгвістичних експертиз 

42. Лінгвістична експертиза усного мовлення 

43. Лінгвістична експертиза ідентифікації тексту 

44. Почеркознавча експертиза: досягнення і перспективи 
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45. Психолінгвістика як розділ мовознавства: предмет, завдання і основна 

проблематика. Внутрішня структура психолінгвістики. 

46. Гіпотеза лінгвальної відносності (гіпотеза Сепіра-Ворфа). 

47. Проблема асоціацій у психолінгвістиці. Методика асоціативного 

експерименту. 

48. Теорія мовленнєвої діяльності у руслі ідей психолінгвістики. 

49.  Психолінгвістичні моделі породження мовлення: стохастичні, 

безпосередніх складників, моделі породження мовлення на основі 

трансформаційної граматики. 

50. Мовленнєві помилки у психолінгвістичному аспекті. 

51. Сприйняття і розуміння мовлення. Об’єктивні і суб’єктивні чинники 

сприйняття мовлення. 

52.Особливості сприйняття писемного мовлення: принцип осмисленості, 

співвіднесення мовлення з дійсністю; механізм еквівалентних замін та 

ймовірнісного прогнозування. 

53. Проблема онтогенезу мовлення. 

54.  Періоди мовного становлення особистості: домовленнєвий, 

дограматичний, період оволодіння граматикою, власне мовленнєвий період. 

55.  Етнопсихолінгвістика як вчення про національно-культурну 

особливість мовленнєвої діяльності. Поняття ментальності. 

56.  Національно-культурна специфіка слова. Поняття лакуни. 

Класифікація лакун. 

57. Національно-культурні цінності і категорія оцінки. 

58.Основи нейропсихолінгвістики. Афазіологія як вчення про розлади 

мовлення. 

59. Фонетичний, лексичний і синтаксичний склад мови в аспекті 

функціональної асиметрії мозку. 

60.Основні проблеми патопсихолінгвістики. Особливості мовлення у стані 

емоційного напруження. 

61.Ознаки мовного маніпулювання свідомістю людини. 

62.Окреслити актуальні питання методики викладання української мови як 

іноземної на сучасному етапі. 

63.Охарактеризувати теоретико-прикладні аспекти застосування свідомо- 

практичного методу навчання. 

64.Охарактеризувати теоретико-прикладні аспекти застосування свідомо- 

зіставного методу навчання. 

65. Розкрити методичні аспекти видів лекцій з курсу «Методика викладання 

української мови як іноземної». 

66. Обґрунтувати методичну доцільність форм організації навчання 

української мови як іноземної. 

67. Розкрити особливості застосування прямого методу в навчанні української 

мови як іноземної. 

68. Розкрити особливості застосуванн комунікативного методу в навчанні 

української мови як іноземної. 
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69. Розкрити дидактичні можливості засобів навчання української мови як 

іноземної. 

70.Охарактеризувати принципи навчання української мови як іноземної. 

71.Розкрити методичні аспекти використання комп’ютерних програм у процесі 

навчання української мови як іноземної. 

72.Охарактеризувати шляхи реалізації особистісно-орієнтованого підходу під 

час навчання української мови як іноземної. 

73.Обґрунтувати методичну доцільність тестового контролю вимірювання 

навчальних досягнень студентів у процесі навчання української мови як 

іноземної. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ІСПИТУ 

1. З’ясувати якість перекладу тексту публіцистичного стилю, отриманого за 

допомогою системи машинного перекладу. 

2. Оцінити національний корпус української мови щодо представлення ним 

лексики сучасної української мови (на прикладі конкретних слів). 

3. Оцінити національний корпус української мови щодо представлення ним 

стилістичних явищ (на прикладі конкретних слів та словосполучень). 

4. Написати правила вирішення лексико-граматичної неоднозначності на 

прикладі однієї моделі такої неоднозначності (модель додається). 

5. Проаналізувати адекватність перекладу комп’ютером складних термінів у 

спеціальних текстах. 

6. Визначте домінантний канал сприйняття інформації у автора тексту. 

7. Обґрунтувати важливість знання про переважання візуального, аудіального, 

кінестетичного і логічного способів сприйняття інформації для мовленнєвої 

взаємодії. 

8. Характеристика особливостей писемної комунікації та їх вплив на характер 

експертизи, її аргументацію. Критерії повноти і доведеності в лінгвістичній 

експертизі. 

9. Характеристика особливостей усної комунікації та їх вплив на характер 

експертизи, її аргументацію. Критерії повноти і доведеності в лінгвістичній 

експертизі. 

10. Запропонувати методику лінгвістичної експертит інтерв’ю як фактичного 

матеріалу 

11. Продемонструвати методику лінгвістичних досліджень в експертології. 

Джерела аргументації в експертизі - текстові, фахові, 

міждисциплінарні. 

12. Розробити графічні схеми для опрацювання теми «Глухі, дзвінкі та 

сонорні приголосні звуки української мови». Запропонувати 

методичний коментар для студентів-іноземців. 

13. Розробити зразки вправ і завдань для опрацювання теми «Асиміляція 

приголосних української мови за глухістю - дзвінкістю та за способом 

творення». Обґрунтувати їхню дидактичну доцільність в освітньому процесі 

студентів-іноземців. 

14. Розробити зразки завдань (2 - 3) для тестового контролю навчальних 
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досягнень студентів-іноземців із теми «Способові форми дієслова в 

українській мові». 

15. Розробити зразки завдань ( 2 - 3 )  для тестового контролю навчальних 

досягнень студентів-іноземців із теми «Відмінювання кількісних числівників 

в українській мові». 

16. Розробити зразки завдань ( 2 - 3 )  для тестового контролю навчальних 

досягнень студентів-іноземців із теми «Лексикологія української мови». 

17. 

Організація діагностики якості підготовки 

6.1. Порядок створення і робота екзаменаційної комісії Екзаменаційна 

комісія створюється щорічно для проведення атестації - комплексних екзаменів і 

захисту кваліфікаційних робіт та діє протягом календарного року як єдина для 

денної, заочної форм навчання та екстернату з кожної спеціальності. 

До складу комісії входять викладачі випускових та профільних кафедр, 

провідні фахівці. Персональний склад ЕК затверджується ректором не пізніше ніж 

за місяць до початку роботи. 

Графік роботи комісії затверджується ректором. 

Регламент засідань ЕК встановлює її голова. 

Рішення ЕК про присвоєння випускнику освітнього рівня та 

кваліфікації, видачу йому документа про освіту і кваліфікацію приймається на 

закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів 

членів комісії, які брали участь у засіданні. Голос голови ЕК є вирішальним при 

однаковій кількості голосів. 

Засідання ЕК протоколюються. У протоколи вносяться: 

- оцінки складання комплексного кваліфікаційного екзамену; 

- оцінка захисту кваліфікаційної роботи; 

- запитання до випускника з боку членів та голови ЕК; 

- окремі думки членів ЕК; 

- здобуті освітній рівень і кваліфікація; 

- назва документа про освіту і кваліфікацію (з відзнакою чи без відзнаки), 

який видається випускнику; 

- інші відомості. 

Протоколи підписують голова та члени ЕК, які брали участь у засіданні. 

Результати захисту кваліфікаційних робіт визначаються оцінками "відмінно", 

"добре", "задовільно" та "незадовільно" та оцінки за 100- бальною системою 

ЕСТ8 та оголошуються того ж дня після оформлення протоколів засідання ЕК. 

У випадках, коли захист кваліфікаційної роботи визначається 

незадовільним, ЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту 

саму роботу з доопрацюванням, чи зобов’язаний опрацювати нову тему, 

визначену випусковою кафедрою. 

Після закінчення роботи ЕК голова складає звіт та подає його до навчального 

відділу. У звіті аналізується актуальність тематики, якість виконання 

кваліфікаційних робіт, уміння випускників застосовувати знання при вирішенні 

виробничих проблемних ситуацій, недоліки в підготовці, рекомендації щодо 
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вдосконалення навчального процесу. 

Звіти голів ЕК і результати комплексної атестації обговорюються на 

засіданні ради Інституту. 

Критерії оцінювання якості підготовки 

Професійна підготовка фахівця - це формування розвиненої, компетентної, 

творчої особистості, здатної швидко адаптуватися до динамічних умов діяльності 

особистості на основі удосконалення змісту й технологій навчання студента. 

На комплексну атестацію винесено основні питання з фахових дисциплін 

спеціалізації «Фундаментальна та прикладна лінгвістика», що дасть змогу 

перевірити стан випускників, виявити їхнє вміння самостійно 

поповнювати свої знання, орієнтуватися у швидкому потоці наукової 

інформації. Здобувай вищої освіти має: 

• аналізувати програми і підручники з теоретичних та історичних курсів, творчо 

використовувати відомі в методиці навчання прийоми роботи з підручником, 

рецензувати окремі розділи підручників і посібників; 

•  створювати проблемні ситуації на заняттях з лінгвістичних і 

літературознавчих з метою активізації педагогічного процесу; 

• обирати відповідну структуру занять, забезпечувати наукову доцільність 

навчальних ситуацій; обґрунтовувати необхідність варіативного підходу 

викладача до структури заняття; аналізувати заняття за поданими схемами; 

• творчо підходити до складання навчальної програми курсу, обґрунтовувати 

необхідність індивідуального підходу викладача до певної структури заняття; 

• творчо підходити до складання планів аудиторних занять різних типів та 

самостійної роботи студентів; 

• планувати роботу літературного кабінету, наукового гуртка; 

• здійснювати поточний та підсумковий контроль; 

• активізувати читацький досвід студентів; 

• організовувати та здійснювати наукову роботу в межах курсу. 

При узагальненні оцінювання відповідей на екзамені члени комісії 

користуються такими вимогами її критеріями: 

 

КРИТЕРІЇ ТА НОРМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
Підсумкова 

кількість балів (тах 

- 100) 

За 
національною 

шкалою 

Оцінк а 

за шкалою 

ЕСТ8 

Критерії 
оцінювання 

90-100 відмінно А 

Отримує студент, який 

демонструє: 
- відмінний рівень 

знань (умінь) у межах 

обов’язкового матеріалу 

з, можливими, 

незначними недоліками; 
- демонструє здатність до 

аналітичного осмислення 

набутих 
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знань, ілюструє 

теоретичні положення 

багатим матеріалом; 
- під час виконання 

практичного завдання 

оригінально підходить до 

розкриття теми, виявляє 

високий рівень культури 

мовлення. 
82-89 добре В - достатньо високий 
75-81 добре С рівень знань (умінь) у 

межах обов’язкового 

матеріалу без суттєвих 

грубих помилок; 
- вміння дати розгорнуту 

логічну відповідь, але 

бракує чіткої 

аргументації, мають 

місце мовні огріхи; 
- практичні навички 

поступаються 

теоретичній підготовці; 
- домінує 
репродуктивний тип 

відповіді. 

66-74 задовільно д - неточності у знаннях, 
60-65 задовільно Е відсутність вмінь 

оцінювати факти та 

лінгвістичного характеру; 
- слабкі навички 

самостійного аналізу 

теоретичних, практичних 

проблем, запропонованих 

студенту; 
- задовільні навички • 

ведення наукової 

дискусії; 
- відповідь неповна, 

основні положення 

слабко аргументовані, 

допущені мовні помилки. 

35-59 незадовільно 

з правом повторного 

складання при 

поновленні 

БХ - слабкі знання змісту 

курсу; 
- поверхова 

відповідь, 
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   - наявність грубих 

помилок у 

фактичному 

матеріалі, мова бідна, 

невиразна; 

- практичне завдання 

виконане на низькому 

рівні, тема не 

розкрита. 

 
Набуті знання та вміння оцінюються за критеріями: 
За кожне теоретичне питання випускник може максимально отримати ЗО 

балів, за практичне - 40 балів. 
ЗО балів виставляється за те, що: 
випускник виявляє творчий підхід до вивченого; засвідчує ознаки самостійної 

життєвої позиції, оцінюючи нові факти, явища, погляди; при відповіді не 
допускає фактичних і мовленнєвих помилок. 

19-29 балів виставляється за те, що: 
випускник недостатньо орієнтується в матеріалі, поверхово сприймає основні 

етапи розвитку фундаментальної та прикладної лінгвістики, не завжди може 
самостійно виявити специфіку аналізованих текстів, адекватно дібрати методи і 
прийоми роботи над текстом. 

1-18 балів виставляється за те, що: 
відповідь характеризується низьким рівнем усвідомлення; допускаються 

грубі фактичні помилки; висловлення «бідне», спрощене, містить понад сім 
мовленнєвих огріхів. 

При оцінюванні усної відповіді студента члени екзаменаційної комісії 
керуються такими критеріями: 

правильність, змістовність, аргументованість відповідей; 

уміння проілюструвати теоретичний матеріал власними прикладами; 
творчий підхід до виконання завдань; 
уміння застосувати теоретичні знання з різних дисциплін для розв’язання 

практичних завдань; 
уміння самостійно зробити висновки з наведених фактів; володіння 
нормами літературної мови і культури усної відповіді. 

Методичне забезпечення кваліфікаційного іспиту 

Методичні матеріали мають забезпечити самостійну роботу студента з 

підготовки до кваліфікаційного іспиту 

Методичні матеріали розробляються випусковою кафедрою, розглядаються і 

затверджуються вченою радою Інституту. 

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи підготовки студента до 

кваліфікаційного іспиту подаються за наступною структурою:  
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- методичні рекомендації до складання комплексного кваліфікаційного 

екзамену. 

Документи про освіту та кваліфікацію 

Здобувані другого (магістерського) рівня, які успішно пройшли 

атестацію, отримують диплом про здобуття відповідного рівня вищої освіти 

за відповідною спеціальністю та кваліфікації магістра. 

Студентам, які мають не менше 75% відмінних оцінок з усіх навчальних 

дисциплін і практичної підготовки, оцінки "добре" з інших дисциплін та 

оцінки "відмінно" за результатами атестації, видається диплом з відзнакою. 

Студенти, які отримали незадовільну оцінку при складанні 

комплексного екзамену або при захисті кваліфікаційної (магістерської) 

роботи, відраховуються з Університету та одержують академічні довідки. 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна: 

1. Закон України "Про вищу освіту" 11 Голос України. — 2014. -6 серпня. 

- Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-vii 

2. Закон України «Про загальну середню освіту» - Режим доступу: 

zakon4.rada.gov.ua/laws/show/651-14 

3. Закон України "Про освіту" (зі змінами 2008 року). - Режим доступу: 

www/osvita.org.ua/xcore/core_session.lib.php on line 64 

4. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки. - 

Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf 

5. Указ Президента України № 344/2013 "Про Національну стратегію 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року". - Режим доступу: 

http://www.president.gov.ua/documents/15828.html 

6. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. - М.: Едиториал УРСС, 

2003.-360 с. 

7. Белянин В.П. Психолингвистика: Учебник - 2-е изд. - М.: Флинта: 

Московский психолого-социальный институт, 2004. - 232 с. 

8. Бірюков А.В. Системи оцінки якості автоматизованого перекладу. - 

Автореф. дис. канд. філолог, наук. - К., 2008. - 19 с. 

9. Волошин В.Г. Комп’ютерна лінгвістика: Навчальний посібник. - Суми: 

ВТД "Університетська книга", 2004. - 382 с. 

10. Горелов И. Н., Седов К.Ф.. Основы психолингвистики. Учебное пособие. 

- 3-є изд. - М.: Лабиринт, 2001. - 304с. 

И. Грязнухіна Т.О. Система багатомовного машинного перекладу // 

Мовознавство. - 2001. - № 5. 
12. Дарчук Н.П. Комп’ютерна лінгвістика (автоматичне опрацювання тексту). 
— К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. — 351 с. 
13. Захаров В.П. Корпусная лингвистика: Учебно-метод. пособие. - СПб., 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-vii
http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf
http://www.president.gov.ua/documents/15828.html


15 

 

2005.-48с. 
14. Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. - М.: 

Академия; 2004. - 205 с. 
15. Карпіловська Є.А. Вступ до комп’ютерної лінгвістики. Підручник. - 
Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2006. - 188 с. 
16. Копотев М. Введение в корпусную лингвистику: Учебн. Пособие.- Прага, 
2014. - 132 с. 
17. Корпусна лінгвістика / За ред. В. А. Широкова. - К.: Довіра, 2005. - 471 с. 
18. Куранова С. І. Основи психолінгвістики: навч. посіб. - К.: ВЦ «Академія», 
2012. - 208 с. 
19. Леонтьева Н.И. Автоматическое понимание текстов: системы, модели, 
ресурсы. - М.: Издательский центр "Академия", 2006. - 304 с. 
20. Марчук Ю.Н. Основы комп’ютерной лингвистики. - М.: Народный учитель, 
2000. - 226с. 

21. Партико З.В. Прикладна і комп’ютерна лінгвістика: Вступ до 
спеціальності. Львів: Афіша, 2008 - 224с. 
22.  Пегцак М. М. Нариси з комп’ютерної лінгвістики. - Ужгород: Закарпаття, 
1999-С. 51-173. 
23. Седов К.Ф. Нейропсихолингвистика. - М.: Лабиринт, 2007. - 224 с. 
24. Селіванова О. О. Психолінгвістика // Сучасна лінгвістика: Напрями та 
проблеми: Підручник. - Полтава: Довкілля-К, 2008. - С. 188 - 251. 
25. Слобин Д. Психолингвистика // Психолингвистика / Д. Слобин. 
Психолингвистика. Хомский и психолингвистика / Дж. Грин: Пер. с англ. / Под 
общ. ред. и с предисл. А. А. Леонтьева. Изд. 4-е, стереотипное. - М.: КомКнига, 
2006. - С. 17 - 215. 
26.  Сугестивні технології маніпулятивного впливу: навч. посіб. / 

[В.М.Петрик, М.М.Присяжнюк, Л.Ф.Компанцева, Є.Д.Скулиш, О.Д.Бойко, 
В.В.Остроухов]; за заг. ред. Є.Д.Скулиша. - 2-ге вид. - К.: ЗАТ “ВІПОЛ”, 
2011.-248 с. 
27. Хайрова Н. Ф., Замаруева И. В. Машинный перевод. - Харьков. - Око, * 
1998.-79 с. 
28. Широков В. А. Комп’ютерна лексикографія. К.: Наукова думка, 2011. - 340 с. 

Додаткова: 

1. Герд А.С., Богданов В.В., Азарова И.С., Аверина С.А., Зубова Л.В. 
Автоматизация в лексикографии й словари-конкордансы // Филологические 
науки. - 1981. - № 1. - С.72-78. 
2. Демська-Кульчицька О. Корпуси мов і один із можливих підходів до 
проектування корпусу текстів української мови // Лінгвістичні студії. Вип. 13. - 
Донецьк, 2005. - С. 8-16. 
3. Карпіловська Є.А. Машинні версії традиційних словників як основа для 
укладання комп’ютерних словників і тезаурусів // Мовознавство. - 1996. - № 4- 5. 
4. Клименко Н.Ф. Нові підходи до укладання комп’ютерних словників // 
Мовознавство. - 1996. - № 4-5. 



16 

 

5. Ковтуненко Л.С. Комп’ютерні аспекти лексикографічних систем // 
Мовознавство. - 1996. - № 4-5 

6. Колодяжная Л.И. Структура словарного текста в аспекте машинной 
лексикографии: Автореф. дис. ... канд. філол. наук. - М., 1986. 
7. Комп'ютерна лексикографія: Навч. посібник / Черницький В.Б. - Миколаїв: 
НУК, 2004,- 81с. 
8. Кочерган М. Вступ до мовознавства. - К.: Видавничий центр "Академія", 
2006. - 368с. 
9. Пещак М.М. Стан і перспективи комп’ютерної лексикографії в Україні // 
Мовознавство. - 1996. - № 4-5. 
10. Рахилина Е.В. О лексических базах данных // Вопросы языкознания. - 
1994.-№4. 
11. Русанівський В.М., Тараненко О.О., Широков В.А. Теоретико- лінгвістичні 
засади та інформаційно-комп'ютерне забезпечення україномовних лінгвістичних 

інтелектуальних систем // Мовознавство. - 1996. - № 4-5. 
12. Русанівський В.М., Широков В.А. Інформаційно-лінгвістичні основи 
сучасної тлумачної лексикографії // Мовознавство. - 2002. - № 6. - С. 7-48.



 

 


