«ПРИКЛАДНЕ МОВОЗНАВСТВО»
Викладач – канд. філол. наук, доц. Щербачук Наталія Петрівна
Кількість кредитів – 4 (лекції – 24 год., практичні заняття – 24 год.)
Семестр – 5-й (бакалаврат)
Анотація дисципліни
Дисципліна «Прикладне мовознавство» пропонується студентам ІІІ курсу
факультету філології спеціальності 035 «Філологія (українська мова та
література)».
Ознакою розвиненого суспільства є висока інформатизованість, що
забезпечується основним його носієм – мовою. Прикладне мовознавство
пов’язане з різними аспектами лінгвістичного забезпечення людської комунікації,
що загалом зводяться до актуальної проблеми оброблення інформації, котра
реалізується в соціумі у вигляді текстів, та сприяють оптимізації функціювання
мови в суспільстві, накопичення інформації і мовленнєвого впливу.
Дисципліна, пов’язана з практичним розв’язанням питань функціювання
мови в різних галузях суспільного життя, передбачає вивчення таких питань:
 мова як засіб передачі інформації (переклад, комп’ютерний переклад,
методика викладання мов);
 оптимізація комунікативної функції мови;
 оптимізація соціальної функції мови;
 мова як засіб впливу (політична лінгвістика);
 оптимізація когнітивної функції мови;
 комп’ютерна лінгвістика; квантитативна лінгвістика, психолінгвістика;
 оптимізація епістемічної функції мови;
 лексикографія, комп’ютерна лексикографія;
 термінознавство, корпусна лінгвістика.
Анотовані знання є базою для розширення загальної лінгвістичної підготовки
студента, а також поглибленого вивчення проблем, які не могли бути
висвітленими в попередніх курсах, ознайомлення з основними напрямами, ідеями
і проблемами сучасного мовознавства, і особливо, застосування лінгвістичних
знань на практиці. Адже майбутньому філологу необхідні загальні лінгвістичні
знання для того, щоб свідомо орієнтуватися у своєму предметі, розуміти зміни
теоретичних положень і підходів до вивчення мови, уміти правильно оцінити нові
досягнення в науці, а також ефективно використати набуті знання.
Мета та завдання
Мета: формування у студентів системи сучасних прагмалінгвістичних знань про
структуру, закономірності та найважливіші аспекти мовної (у тому числі
міжкультурної) комунікації; дослідження функціювання мови в нелінгвістичних
наукових дисциплінах і в різних галузях практичної діяльності людини.
Завдання: узагальнення, систематизація й поглиблення теоретичних знань і
вдосконалення практичних умінь із найважливіших тем прикладного
мовознавства:
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- про історію прикладного мовознавства;
- про змістову структуру дисципліни;
- про предмет, завдання, методи та актуальні проблеми напрямів прикладного
мовознавства;
- про міжпредметні зв’язки прикладного мовознавства;
- про можливості оптимізації функціювання мови в суспільстві;
- про можливості застосування сучасних мовленнєвих технологій;
- про впровадження інформаційних технологій у процес дослідження та навчання
мови;
- про теорію і практику перекладу;
- про розв’язання практичних завдань, пов’язаних із застосуванням мовних знань;
- виробити у студентів уміння самостійно аналізувати мовний матеріал.
Очікувані результати навчання
На заняттях із дисципліни «Прикладне мовознавство» формують такі
компетентності:
загальні (ЗК):
 Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями й застосовувати їх у
практичних ситуаціях.
 Здатність працювати в команді й автономно, усвідомлення важливості
емоційної стабільності, толерантності.
 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності, усвідомлення
значущості історичного та культурного досвіду людства.
 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 Здатність до проведення досліджень на належному рівні.
фахові (ФК):
 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 Здатність демонструвати глибокі знання з теорії сучасної української
літературної мови, орієнтуватися в новітніх лінгвістичних напрямах і
тенденціях.
 Здатність до використання спеціальної термінології в різних видах
професійної діяльності.
 Розуміння комунікативної діяльності як реалізації функцій мови в різних
сферах життя, здатність ефективно використовувати стильові різновиди
мови відповідно до комунікативної ситуації; навички ведення ділової
комунікації усно та письмово, створення різножанрових і різностильових
текстів державною та іноземною мовами.
Програмні результати навчання (ПРН):
 Ефективно працювати з інформацією, черпати необхідні знання з різних
джерел, критично їх аналізувати й інтерпретувати, впорядковувати,
класифікувати й систематизувати.
 Планувати і здійснювати дослідження в галузі філології на належному рівні.
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Знати систему і структуру мови, основні функції та закони розвитку мови
як суспільного явища, специфіку українських мовних явищ, лінгвістичну
термінологію.
 Застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань.
 Окреслювати основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну
філологічну галузь, пояснювати їхній взаємозв’язок у цілісній системі
знань.
 Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати мовні факти.
Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щосереди, з 11.10
до 12.30 (2 академічні години).
Онлайн консультації: понеділок – пʼятниця з 18.00 до 19.30.
E-mail викладача: shcherbchuk.natalia@gmail.com

