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1. Мета опанування дисципліни: формування системи знань про нове 

наукове направлення – прикладна лінгвістика, яке вивчає взаємозв’язок 

комп’ютерних систем з лінгвістикою, а також формування вмінь та навичок 

необхідних для ефективного використання засобів сучасних інформаційних 

технологій у майбутній професійній діяльності.   

 

2. Завдання:  

1. Ознайомити студентів з теоретичними проблемами курсу з урахуванням 

загальної теорії лінгвістичного опису мов;  

2. Надати базові знання з основ інформатики та з загального мовознавства, 

поняття  технології автоматизованої обробки текстової інформації та 

основних функціональних можливостей найбільш розповсюджених 

електронних словників та систем машинного перекладу; 

3. Навчити студентів застосовувати діахронічний підхід до вивчення фактів 

історичного розвитку мови та допомогти використовувати знання, які були 

отримані під час опанування курсу «Історія англійської мови», для аналізу 

лінгвістичного матеріалу з точки зору історичної перспективи її розвитку;  

4. Сформувати в студентів уміння застосувати теоретичні відомості й 

положення курсу у викладанні сучасної англійської мови. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння:  

 системи понять теорії інформації; 

 принципів пошуку у мережі Інтернет; 

 понять та видів інформаційних технологій;  

 принципів перекладу текстів за допомогою комп’ютерних програм;  

 можливостей створення сайтів у мережі Інтернет; 

 методики предперекладацького аналізу тексту, що сприяє точному 

сприйняттю вихідного висловлювання 

застосування знань і розумінь:  

 навички користуватися мережею Інтернет, як глобальною базою даних та 

джерелом інформації; 



 вміння використовувати ресурси мережі Інтернет у майбутній 

професійній діяльності; 

 навички користуватися електронними словниками;  

 уміння перекладати тексти за допомогою систем машинного перекладу; 

 вміння користуватися програмами пам’яті перекладів; 

 аналізувати, систематизувати, вибирати види, прийоми і технології 

перекладу з урахуванням характеру тексту, що перекладається, умов і 

етнокультурних особливостей здійснення комунікації іноземними 

мовами; 

 здійснювати письмовий переклад з дотриманням норм лексичної 

еквівалентності, дотриманням граматичних, синтаксичних і стилістичних 

норм. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Основи прикладної лінгвістики  

Тема 2. Текстовий процесор MS WORD. 

Тема 3. Функціонування мови як засобу передачі інформації. 

Тема 4. Он-лайн словники у сучасній лінгвістиці  

Тема 5. Теорія та практика машинного перекладу 
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