
Звіт 

про діяльність центру прикладних лінгвістичних технологій 

за І семестр 2019-20 н.р. 

 

Назва заходу /  

виду роботи 

Час 

проведення 

Цільова 

аудиторія 

Відповідальний 

Проведення практичних занять зі 

студентами спеціальностей ФП, ФА 

(комплексна перекладацька діяльність, яка 

включає у себе оптимізацію пошуку 

інформації, що складає фонові знання) 

Протягом 

семестру 

Студенти ФП, 

ФА 

Козачук А.М., 

Альошина М.Д. 

Проведення мовознавчої секції ІV 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів, магістрантів, 

аспірантів і молодих учених «Актуальні 

проблеми літературознавства та 

мовознавства» 

11.12.2019 Студенти, 

магістранти, 

аспіранти, 

молоді вчені 

Доценко О.Л. 

Наповнення веб-сторінок проекту «Словник 

Грінченка і сучасність» у межах вивчення 

предмету «Вступ до спеціальності» 

Протягом 

семестру 

Студенти ФА, 

1 курс 

Стрельченко 

К.С. 

Консультування студентів ФП 2-4 курсів з 

технічних питань перекладацької практики 

Листопад-

грудень 

Студенти ФП Козачук А.М. 

Антиплагіатна перевірка кваліфікаційних 

робіт другого рівня (магістерського) 

Грудень Студенти ФП, 

ФІН, ЛТ 

Козачук А.М. 

 

Перспективи 

роботи центру у 2020 р. 
 

Назва заходу /  

виду роботи 

Час 

проведення 

Цільова 

аудиторія 

Відповідальний 

Проведення практичних занять зі 

студентами спеціальностей ФП, ФА 

(комплексна перекладацька діяльність, яка 

включає у себе оптимізацію пошуку 

інформації, що складає фонові знання, 

наповнення українського розділу 

«Вікіпедії») 

Протягом 

року 

Студенти ФП, 

ФА 

Козачук А.М., 

Альошина М.Д., 

Ноговська С.Г. 

Проведення мовознавчої секції V 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів, магістрантів, 

аспірантів і молодих учених «Актуальні 

проблеми літературознавства та 

мовознавства» 

Грудень 

2020 

Студенти, 

магістранти, 

аспіранти, 

молоді вчені 

Доценко О.Л. 

Наповнення веб-сторінок проекту «Словник 

Грінченка і сучасність» у межах вивчення 

предмету «Вступ до спеціальності» 

Протягом 

осіннього 

семестру 

Студенти ФА, 

ФП 1 курс 

Стрельченко К.С., 

Козачук А.М. 

Консультування студентів ФП 2-4 курсів з 

технічних питань перекладацької практики 

Лютий-

березень, 

листопад-

грудень 

Студенти ФП Козачук А.М. 



Антиплагіатна перевірка кваліфікаційних 

робіт другого рівня (магістерського) 

Червень, 

грудень 

Студенти усіх 

спеціальностей 

Козачук А.М. 

Проведення практичних занять з 

дисципліни «Основи прикладної 

лінгвістики» (вироблення навичок 

користування сучасними корпусами текстів 

української та інших мов, електронними 

лексикографічними системами в діяльності 

філолога) 

Протягом 

весняного 

семестру 

Студенти ФУ Доценко О.Л. 

Заповнення українськомовного компонента 

глосарія Європейської лексикографічної 

інфраструктури ELEXIS 

Протягом 

року 

Студенти ФУ Доценко О.Л. 

 

 

 


