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Прикладні технології у сучасних філологічних дослідженнях 
 
Анотація.  Дисципліна «Прикладн аспекти сучасної філології» знайомить аспірантів із основами 
комп’ютерного моделювання у філології, статистичними методами у мовознавстві та 
літературознавстві, а також із сучасними інформаційними технологіями, які можуть використовуватися 
у філологічних дослідженнях. Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання вивчається в 
аспекті автоматичного // автоматизованого аналізу лексикографічних систем та письмового 
українського тексту на всіх рівнях його організації (графемному, морфемному, лексичному, 
синтаксичному та семантичному) на базі Корпусу української мови та інших лінгвістичних 
інформаційних продуктів, створених у лабораторії комп’ютерної лінгвістики Інституту філології та 
доступних у системі Internet. 
Мета навчальної дисципліни: 1) ознайомити аспірантів із базовим статистичним апаратом 
квантитативної лінгвістики, який не потребує від дослідника спеціальної математичної підготовки, але 
дає можливість оперувати точними функціональними характеристиками одиниць різних мовних рівнів 
у дослідженні статистичної структури окремого тексту та стилю; 2) ознайомити аспірантів із 
інформаційними лінгвістичними продуктами (електронними словниками різних типів, системами 
автоматичного лінгвістичного аналізу тексту); 3) допомогти аспірантам створити у межах їх наукових 
тем дослідницькі бази даних, які поглиблять їх науково-дослідницьку діяльність та оптимізують 
ефективність опрацювання текстового // лексикографічного матеріалу у процесі написання наукових 
робіт. 
Кількість кредитів: 4 
Викладач: д. філол.н., доц. Н.П.Дарчук 
Попередні вимоги: 

Аспірант повинен (ад’юнкт)  знати: вільно володіти українською / російською мовами; знати 
теоретичні засади та володіти методикою проведення лінгвістичного аналізу (фонетичного, 
морфемного, словотвірного, морфологічного, синтаксичного, компонентного, стилістичного); знати 
структурно-композиційні та мовні особливості різножанрових літературних текстів.  

Після закінчення курсу аспірант (ад’юнкт)   повинен уміти: розуміти специфіку методів 
формалізованого опису мовних явищ і вміти аналізувати текст на всіх рівнях його організації за 
допомогою методів комп’ютерного моделювання та лінгвостатистики; застосовувати лінгвістичні 
інформаційні системи у масштабних комплексних філологічних дослідженнях на рівні сучасної 
наукометрії; вміти правильно обирати і застосовувати електронні лінгвістичні системи аналізу залежно 
від особливостей досліджуваного тексту (розмовне мовлення, поетичне мовлення, науковий стиль 
тощо) та мети дослідження.  
Змістові модулі: 

Частотні словники та їх використання у лінгвостатистичних дослідженнях. 
Інформаційні лінгвістичні технології автоматичного аналізу текстів різних дискурсів. 

Мова викладання: українська / російська 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.07 читається на першому році навчання. 
Термін вивчення: викладається в обсязі 150 годин (5 кредитів ЄКТС), зокрема: практичні 
(лабораторні) заняття – 28 годин, консультації – 2 години, самостійна робота – 120 години, форма 
контролю – екзамен. 


