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Назва освітньої компоненти Вступ до корпусної лінгвістики (ВКЛ) 

Тип курсу Обов’язкова компонента  

Ступінь вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень освіти 

Кількість кредитів/годин 3 кредити / 90 годин 

Семестр І семестр 

Викладач  Французова Катерина Сергіївна (Kateryna Frantsuzova), кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри 

англійської філології та прикладної лінгвістики 

https://orcid.org/0000-0002-0959-2669 

Посилання на сайт http://www.kspu.edu/About/Faculty/IUkrForeignPhilology/ChairTranslation.aspx 

Контактний тел. (0552)326758 

E-mail викладача: posylina@gmail.com 

Графік консультацій ауд. 223, п’ятниця, за призначеним часом 

Форма контролю залік 

 

1. Анотація до курсу: навчальна дисципліна розрахована на години лекційних і практичних занять з метою розширення загально-лінгвістичної 

підготовки здобувача, а також ознайомлення здобувачів вищої освіти з корпусною лінгвістикою в рамках емпіричного підходу до вивчення мови, 

з концепціями корпусної лінгвістики, надання їм можливості засвоїти основи корпусних технологій, набути навичок роботи з корпусами, 

визначити місце дисципліни у комплексі дисциплін лінгвістичного циклу, показати теоретичне та практичне значення корпусів для проведення 

наукових лінгвістичних досліджень. 

Методи навчання: використовуються такі традиційні методи навчання: словесні (розповідь-пояснення, бесіда), наочні (ілюстрація, 

демонстрація) та практичні (аналіз наукової літератури, реферати тощо). Окрім зазначених використовуються нетрадиційні методи на кшталт 

аналіз конкретної ситуації, сутність якого полягає у наявності складної задачі чи проблеми, формулюванні викладачем контрольних запитань з 

даної проблеми, обговоренні можливих варіантів її вирішення. До активних методів навчання належать диспут, дискусія. З метою формування 

професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного 

педагогічного процесу. Так, метод "мозкової атаки", наприклад, формує вміння зосереджувати увагу на певній вузькій меті. Використовуючи 

метод мозкової атаки, студенти працюють як "генератори ідей", при цьому вони не стримуються необхідністю обґрунтування своїх позицій та 

позбавлені критики, адже за цих умов немає "начальників" і "підлеглих", є лише експерти в кожній групі студентів, які фіксують, оцінюють та 

вибирають кращі ідеї. 

 

2. Мета та цілі курсу: ознайомлення з основами корпусної лінгвістики, ознайомлення з корпусами текстів, навчання здійснювати відбір, 

моделювання та опрацювання корпусних текстів; оволодіння здобувачами методикою редакційно-технічної обробки корпусних текстів; навчання 

користуватися загальнодоступними та спеціалізованими пошуковими системами для проведення дослідження на базі корпусів; визначати тип та 

розмір корпусу, необхідний для дослідження; інтерпретувати результати корпусного дослідження; поглиблення загально-філологічної підготовки 

майбутніх перекладачів і викладачів.  
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3.Компетентності та програмні результати навчання 

Інтегральна компетентність: 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані  задачі та практичні проблеми в галузі лінгвістики та інформаційних технологій в процесі  

професійної діяльності або навчання, що передбачає  застосування теорій та методів філологічної науки і  характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні компетентності:  

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 13. Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

Фахові компетентності:  

ФК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні. 

ФК 9. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами. 

ФК 10. Здатність здійснювати лінгвістичний та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів іноземною мовою. 

ФК 13. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з практичних та/або теоретичних аспектів прикладної лінгвістики та/або 

перекладознавства.  

 

Програмні результати навчання:  

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

ПРН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної 

діяльності. 

ПРН 8. Знати  й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова,  історію мови (мов) і літератури (літератур), що 

вивчаються,  і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності 

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) 

мовами. 

  

4.Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

 Лекції Практичні заняття Самостійна робота 

Кількість годин за 1 семестр (3 

кредити / 90 год.) 

18 год.  14 год.   58 год. 

 

5.Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Обов’язковий/ 

вибірковий 



4 

 

1-й 035.10 Філологія (прикладна лінгвістика) 1-й  

(денна форма навчання) 

обов’язковий 

6.Технічне й програмне забезпечення/обладнання: ноутбук, проєктор  

7. Політика курсу: відвідування практичних занять (неприпустимість пропусків, запізнень); правила поведінки на заняттях (активна участь, 

виконання необхідного мінімуму навчальної роботи, відключення телефонів); підкріплення відповіді на питання практичного заняття 

прикладами. Якщо здобувач освіти намагається вплинути на результат оцінювання шляхом списування, використовує недозволені допоміжні 

засоби, зовнішню допомогу (обман), порушує порядок проведення контролю, його результат оцінюється як «0» балів («незадовільно»). 

При організації освітнього процесу в Херсонському державному університеті здобувачі та викладачі діють відповідно до:  

- Положення про самостійну роботу студентів (http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx);  

- Положення про організацію освітнього процесу (http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx);  

- Положення про проведення практики студентів (http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx);  

- Положення про порядок оцінювання знань студентів (http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx);  

- Положення про академічну доброчесність (http://www.kspu.edu/Information/Academicintegrity.aspx);  

- Положення про кваліфікаційну роботу (проєкт) студента (http://www.kspu.edu/About/Faculty/INaturalScience/MFstud.aspx);  

- Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти (http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx); 

- Положення про порядок і умови обрання освітніх компонент/навчальних дисциплін за вибором здобувачами вищої освіти 

(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx) 

- Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХДУ (наказ №803-Д від 07.09.2020) 

8.Схема курсу 
Тиждень, 

дата, 

години 

Тема, план, кількість годин (аудиторної та самостійної) Форма 

навчаль

ного 

заняття 

Список 

рекоме

ндован

их 

джерел 

(за 

нумера

цією 

розділ

у 10) 

Завдання Максимальна 

кількість 

балів 

Модуль 1. Корпусна лінгвістика як галузь прикладного мовознавства 

Тиждень 

А 

http://ww

w.kspu.e

du/forstu

dent/shed

Тема 1. Основні поняття та визначення корпусної лінгвістики. Лінгвістичні 

(мовні) та нелінгвістичні корпуси 

План 

1. Предмет, об’єкт та завдання курсу "Вступ до корпусної лінгвістики". 

2. Міждисциплінарні зв’язки.  

лекція Ос.: 1, 

3, 7, 

10 

Дод.: 

11, 14, 

17, 20  

законспектувати увесь 

наданий лекційний 

теоретичний матеріал 

 

2 бали 

(присутність 

+ наявність 

конспекту 

лекції) 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx
http://www.kspu.edu/Information/Academicintegrity.aspx
http://www.kspu.edu/About/Faculty/INaturalScience/MFstud.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
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ule.aspx  

  

10 годин 

аудиторн

ої роботи 

3. Основні поняття та визначення корпусної лінгвістики.  

4. Лінгвістичні (мовні) корпуси.  

5. Нелінгвістичні корпуси.  

(2 години аудиторної роботи) 

Тема 2. Корпусні студії: історична ретроспектива та сучасний стан. Історія 

лінгвістичних корпусів: від картотеки до корпусу. 

План 

1.Корпусні студії: історична ретроспектива та сучасний стан.  

2.Історія лінгвістичних корпусів: від картотеки до корпусу.  

(2 години аудиторної роботи) 

лекція Ос.: 1, 

3, 6, 7, 

10 

Дод.: 

11, 14, 

17, 20 

законспектувати увесь 

наданий лекційний 

теоретичний матеріал 

2 бали 

(присутність 

+ наявність 

конспекту 

лекції) 

Тема 3. Корпусна лінгвістика: сучасний стан. Корпусна лінгвістика в Україні.  

План 

1.Корпусна лінгвістика: сучасний стан у Європі та США.   

2.Корпусна лінгвістика в Україні.  

3.Перспективи розвитку корпусу української мови 

4.Стратегія корпусу 

5.Удосконалення інструментів пошуку і програмного забезпечення Корпусу 

6.Можливості застосування корпусу української мови 

(2 години аудиторної роботи) 

лекція Ос.: 1, 

3, 6, 7, 

10 

Дод.: 

11, 14, 

17, 20 

законспектувати увесь 

наданий лекційний 

теоретичний матеріал 

2 бали 

(присутність 

+ наявність 

конспекту 

лекції) 

Тема 4. Класифікація (типологія) корпусів за різними принципами. Типи 

корпусів за завданнями. Типи корпусів за формальними ознаками 

План 

1.Класифікація (типологія) корпусів за різними принципами.  

2.Типи корпусів за завданнями.  

3.Типи корпусів за формальними ознаками. 

(2 години аудиторної роботи) 

лекція Ос.: 2, 

4, 5 

Дод.: 

13, 18, 

19, 23, 

25, 27 

законспектувати увесь 

наданий лекційний 

теоретичний матеріал 

2 бали 

(присутність 

+ наявність 

конспекту 

лекції) 

Тема 5. Спеціальні корпуси. Менеджери корпусів. Корпус як пошукова система. 

Мова запитів. Вихідні інтерфейси. Порівняльний аналіз.  

План 

лекція Ос.: 1, 

3, 8, 9 

Дод.: 

законспектувати увесь 

наданий лекційний 

теоретичний матеріал 

2 бали 

(присутність 

+ наявність 
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1. Спеціальні корпуси. 

2. Корпус як пошукова система.  

3. Мова запитів.  

4.Вихідні інтерфейси.  

5. Порівняльний аналіз. 

(4 години аудиторної роботи) 

12, 13, 

14, 20 

конспекту 

лекції) 

Тиждень 

Б 

http://ww

w.kspu.e

du/forstu

dent/shed

ule.aspx  

 

8 годин 

аудиторн

ої 

роботи; 

 

29 годин 

самостій

ної 

роботи 

Тема 1. Основні поняття та визначення корпусної лінгвістики. Лінгвістичні 

(мовні) та нелінгвістичні корпуси 

План 

1. Предмет, об’єкт та завдання курсу "Вступ до корпусної лінгвістики". 

2. Міждисциплінарні зв’язки.  

3. Основні поняття та визначення корпусної лінгвістики.  

4. Лінгвістичні (мовні) корпуси.  

5. Нелінгвістичні корпуси.  

(2 години аудиторної роботи) 

практич

не 

заняття 

Ос.: 1, 

3, 7, 

10 

Дод.: 

11, 14, 

17, 20  

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал, 

підкріплюючи відповіді 

ілюстративним матеріалом 

 

5 балів 

(відповідь + 

наявність 

конспекту з 

відповідями 

до всіх 

питань) 

Тема 2. Корпусні студії: історична ретроспектива та сучасний стан. Історія 

лінгвістичних корпусів: від картотеки до корпусу. 

План 

3.Корпусні студії: історична ретроспектива та сучасний стан.  

4.Історія лінгвістичних корпусів: від картотеки до корпусу.  

(2 години аудиторної роботи) 

практич

не 

заняття 

Ос.: 1, 

3, 6, 7, 

10 

Дод.: 

11, 14, 

17, 20 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал, 

підкріплюючи відповіді 

ілюстративним матеріалом. 

 

5 балів 

(відповідь + 

наявність 

конспекту з 

відповідями 

до всіх 

питань) 

Тема 2. Корпусні студії: історична ретроспектива та сучасний стан. Історія 

лінгвістичних корпусів: від картотеки до корпусу 

(14 годин самостійної роботи) 

самості

йна 

робота 

Ос.: 1, 

3, 6, 7, 

10 

Дод.: 

11, 14, 

17, 20, 

28-43 

Підготувати презентацію за 

темою «Корпусні студії: 

історична ретроспектива та 

сучасний стан. Історія 

лінгвістичних корпусів: від 

картотеки до корпусу» 

(презентація) 

10 балів 

(розроблення 

презентації) 

Тема 3. Корпусна лінгвістика: сучасний стан. Корпусна лінгвістика в Україні.  

План 

практич

не 

заняття 

Ос.: 1, 

3, 6, 7, 

10 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал, 

підкріплюючи відповіді 

5 балів 

(відповідь + 

наявність 

http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
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7.Корпусна лінгвістика: сучасний стан у Європі та США.   

8.Корпусна лінгвістика в Україні.  

9.Перспективи розвитку корпусу української мови 

10.Стратегія корпусу 

11.Удосконалення інструментів пошуку і програмного забезпечення 

Корпусу 

12.Можливості застосування корпусу української мови 

(2 години аудиторної роботи) 

Дод.: 

11, 14, 

17, 20 

ілюстративним матеріалом. 

 

конспекту з 

відповідями 

до всіх 

питань) 

Тема 4. Класифікація (типологія) корпусів за різними принципами. Типи 

корпусів за завданнями. Типи корпусів за формальними ознаками 

План 

4.Класифікація (типологія) корпусів за різними принципами.  

5.Типи корпусів за завданнями.  

6.Типи корпусів за формальними ознаками. 

(2 години аудиторної роботи) 

практич

не 

заняття 

Ос.: 2, 

4, 5 

Дод.: 

13, 18, 

19, 23, 

25, 27 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал, 

підкріплюючи відповіді 

ілюстративним матеріалом. 

 

5 балів 

(відповідь + 

наявність 

конспекту з 

відповідями 

до всіх 

питань) 

Тема 4. Класифікація (типологія) корпусів за різними принципами. Типи 

корпусів за завданнями. Типи корпусів за формальними ознаками 

(15 годин самостійної роботи) 

самості

йна 

робота 

Ос.: 2, 

4, 5 

Дод.: 

13, 18, 

19, 23, 

25, 27, 

28-43 

Підготувати презентацію за 

темою «Класифікація 

(типологія) корпусів за 

різними принципами. Типи 

корпусів за завданнями. 

Типи корпусів за 

формальними ознаками» 

(презентація) 

10 балів 

(розроблення 

презентації) 

Модуль 2. Корпусна лінгвістика у практичних дослідженнях 

Тиждень 

А 

http://ww

w.kspu.e

du/forstu

dent/shed

ule.aspx  

 

Тема 1. Корпусні дослідження. Лексичні дослідження, які базуються на 

корпусах. Граматичні дослідження, які базуються на корпусах. Семантичні 

дослідження, які базуються на корпусах. Використання корпусів в соціології, 

історичних та політичних науках. 

План 

1. Лексичні дослідження, які базуються на корпусах. 

2. Методи корпусних лексичних досліджень. 

3. Граматичні дослідження, які базуються на корпусах. 

лекція Ос.: 1, 

3, 8, 9 

Дод.: 

12, 13, 

14, 20 

законспектувати увесь 

наданий лекційний 

теоретичний матеріал 

2 бали 

(присутність 

+ наявність 

конспекту 

лекції) 

http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
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8 годин 

аудиторн

ої роботи 

 

4. Методи корпусних лінгвістичних досліджень. 

5. Семантичні дослідження, які базуються на корпусах. 

6. Методи корпусних семантичних досліджень 

(4 години аудиторної роботи) 

Тема 2. Корпус текстів природної мови.  Попередня робота зі створення 

корпусу: проблеми репрезентативності, відбір джерел, зовнішні та внутрішні 

критерії відбору. Нормалізація файлів. Графематичний аналіз. Паралельні 

корпуси. Проблема вирівнювання. Стандартизація в корпусній лінгвістиці. 

Мовні засоби представлення розмічених текстів. 

План 

1.Попередня робота зі створення корпусу: проблеми репрезентативності. 

2.Відбір джерел, зовнішні та внутрішні критерії відбору.  

3.Нормалізація файлів.  

4.Графематичний аналіз. 

5.Паралельні корпуси.  

6.Проблема вирівнювання.  

(4 години аудиторної роботи) 

лекція Ос: 4, 

8, 9 

Дод.: 

11, 12, 

15, 16, 

23, 24, 

25 

законспектувати увесь 

наданий лекційний 

теоретичний матеріал  

2 бали 

(присутність

+ наявність 

конспекту 

лекції) 

Тема 3. Поняття корпусної розмітки. Засоби створення та розмітки корпусів: 

поняття розмітки, типи розмітки. Автоматичний морфологічний та 

синтаксичний аналіз. Металінгвістична розмітка. 

План 

1.Засоби створення та розмітки корпусів. 

2.Поняття розмітки, типи розмітки. 

3.Автоматичний морфологічний та синтаксичний аналіз. 

4. Металінгвістична розмітка.  

(2 години аудиторної роботи) 

лекція Ос: 4, 

8, 9 

Дод.: 

11, 12, 

15, 16, 

23, 24, 

25 

законспектувати увесь 

наданий лекційний 

теоретичний матеріал 

2 бали 

(присутність

+ наявність 

конспекту 

лекції) 

Тема 4. Використання корпусів у лінгвістичних дослідженнях. Огляд існуючих 

корпусів різних типів. Закордонні національні корпуси. Корпуси англійської 

мови. Корпус української мови. 

лекція Ос.: 1, 

3, 6, 7, 

10 

законспектувати увесь 

наданий лекційний 

теоретичний матеріал 

2 бали 

(присутність

+ наявність 
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План 

1.Огляд існуючих корпусів різних типів. 

2.Закордонні національні корпуси.  

3.Корпуси англійської мови. 

4.Корпус української мови. 

(4 години аудиторної роботи) 

Дод.: 

22, 23, 

24,25,

26, 27 

конспекту 

лекції) 

Тиждень 

Б 

http://ww

w.kspu.e

du/forstu

dent/shed

ule.aspx 

  

6 годин 

аудиторн

ої 

роботи; 

 

29 годин 

самостій

ної 

роботи 

Тема 1. Корпусні дослідження. Лексичні дослідження, які базуються на 

корпусах. Граматичні дослідження, які базуються на корпусах. Семантичні 

дослідження, які базуються на корпусах. Використання корпусів в соціології, 

історичних та політичних науках. 

План 

1. Лексичні дослідження, які базуються на корпусах. 

2. Методи корпусних лексичних досліджень. 

3. Граматичні дослідження, які базуються на корпусах. 

4. Методи корпусних лінгвістичних досліджень. 

5. Семантичні дослідження, які базуються на корпусах. 

6. Методи корпусних семантичних досліджень 

(4 години аудиторної роботи) 

практич

не 

заняття 

Ос.: 1, 

3, 8, 9 

Дод.: 

12, 13, 

14, 20 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал, 

підкріплюючи відповіді 

ілюстративним матеріалом. 

5 балів 

(відповідь + 

наявність 

конспекту з 

відповідями 

до всіх 

питань) 

Тема 2. Корпус текстів природної мови.  Попередня робота зі створення 

корпусу: проблеми репрезентативності, відбір джерел, зовнішні та внутрішні 

критерії відбору. Нормалізація файлів. Графематичний аналіз. Паралельні 

корпуси. Проблема вирівнювання. Стандартизація в корпусній лінгвістиці. 

Мовні засоби представлення розмічених текстів. 

План 

1. Попередня робота зі створення корпусу: проблеми репрезентативності. 

2.Відбір джерел, зовнішні та внутрішні критерії відбору.  

3.Нормалізація файлів.  

4.Графематичний аналіз. 

5.Паралельні корпуси.  

6.Проблема вирівнювання.  

(4 години аудиторної роботи) 

практич

не 

заняття 

Ос: 4, 

8, 9 

Дод.: 

11, 12, 

15, 16, 

23, 24, 

25 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал, 

підкріплюючи відповіді 

ілюстративним матеріалом. 

 

5 балів 

(відповідь + 

наявність 

конспекту з 

відповідями 

до всіх 

питань) 

Тема 2. Корпус текстів природної мови.  Попередня робота зі створення самості Ос: 4, Підготувати презентацію за 10 балів 

http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
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корпусу: проблеми репрезентативності, відбір джерел, зовнішні та внутрішні 

критерії відбору. Нормалізація файлів. Графематичний аналіз. Паралельні 

корпуси. Проблема вирівнювання. Стандартизація в корпусній лінгвістиці. 

Мовні засоби представлення розмічених текстів. 

(14 годин самостійної роботи) 

йна 

робота 

8, 9 

Дод.: 

11, 12, 

15, 16, 

23, 24, 

25, 28-

43 

темою «Корпус текстів 

природної мови.  

Попередня робота зі 

створення корпусу: 

проблеми 

репрезентативності, відбір 

джерел, зовнішні та 

внутрішні критерії відбору. 

Нормалізація файлів. 

Графематичний аналіз. 

Паралельні корпуси. 

Проблема вирівнювання. 

Стандартизація в 

корпусній лінгвістиці. 

Мовні засоби 

представлення розмічених 

текстів» (презентація) 

(розроблення 

презентації) 

Тема 3. Поняття корпусної розмітки. Засоби створення та розмітки корпусів: 

поняття розмітки, типи розмітки. Автоматичний морфологічний та 

синтаксичний аналіз. Металінгвістична розмітка. 

План 

1.Засоби створення та розмітки корпусів. 

5.Поняття розмітки, типи розмітки. 

6.Автоматичний морфологічний та синтаксичний аналіз. 

7. Металінгвістична розмітка.  

(2 години аудиторної роботи) 

практич

не 

заняття 

Ос: 4, 

8, 9 

Дод.: 

11, 12, 

15, 16, 

23, 24, 

25 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал, 

підкріплюючи відповіді 

ілюстративним матеріалом 

5 балів 

(відповідь + 

наявність 

конспекту з 

відповідями 

до всіх 

питань) 

+ 

7 балів 

(підсумкова 

контрольна 

робота) 

Тема 3. Поняття корпусної розмітки. Засоби створення та розмітки корпусів: 

поняття розмітки, типи розмітки. Автоматичний морфологічний та 

синтаксичний аналіз. Металінгвістична розмітка. 

(15 годин самостійної роботи) 

самості

йна 

робота 

Ос: 4, 

8, 9 

Дод.: 

11, 12, 

15, 16, 

23, 24, 

25, 28-

Підготувати презентацію за 

темою «Поняття корпусної 

розмітки. Засоби створення 

та розмітки корпусів: 

поняття розмітки, типи 

розмітки. Автоматичний 

морфологічний та 

10 балів 

(розроблення 

презентації) 
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43 синтаксичний аналіз. 

Металінгвістична 

розмітка» (презентація) 

 

9. Система оцінювання та вимоги: 

Система оцінювання результатів навчання включає оцінювання результатів навчання протягом семестру під час вивчення освітньої компоненти 

(поточний контроль) та оцінювання результатів навчання після вивчення освітньої компоненти (семестровий (підсумковий) контроль) 

 

Вид контролю: поточний 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів під час лекційних та практичних занять, презентації, підсумкова контрольна 

робота. 

Під час роботи у руслі першого модулю здобувач може отримати максимум 50 балів за умов виконання усіх заявлених вище вимог. Під час роботи у 

руслі другого модулю – максимум 50 балів за умов виконання усіх заявлених вище вимог. Кількість балів за вибіркові види діяльності (робіт), які 

здобувач може отримати для підвищення семестрової оцінки, не може перевищувати 10 балів.  

Максимальна кількість балів за І семестр, яку може отримати здобувач – 100 б.  

Розподіл балів, які отримують здобувачі, за результатами опанування освітньої компоненти 

№ Види навчальної діяльності (робіт) Модуль 1 

«Корпусна 

лінгвістика як 

галузь прикладного 

мовознавства» 

Модуль 2 

«Корпусна 

лінгвістика у 

практичних 

дослідженнях» 

Сума балів 

1 Аудиторна робота (заняття у дистанційному режимі): 

 

30 30 60 

  - робота на лекційних заняттях 10 8 18 

  - робота на практичних заняттях 20 15 35 

  - підсумкова контрольна робота - 7 7 

2 Самостійна робота: 

 

20 20 40 

  - презентації 20 20 40 

3 Разом балів 

 

50 50 100 

4 Вибіркові види діяльності (робіт): 

- участь у наукових, науково-практичних конференціях, олімпіадах; 

- підготовка наукової статті, наукової роботи на конкурс; тощо 

5 5 max 10 
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Критерії оцінки навчальної діяльності на лекційному занятті (письмова форма контролю) 

2 бали Здобувач присутній на лекційному занятті. Має конспект лекції з теоретичним матеріалом у повному обсязі. Оформлення конспекту 

акуратне й читабельне 

1 бал  Здобувач присутній на лекційному занятті, проте не має конспекту лекції із теоретичним матеріалом, що вивчається 

0 балів Здобувач був відсутній на лекційному занятті 

 

Критерії оцінювання навчальної діяльності на практичному занятті (усна та письмова форми контролю) 

5 балів Здобувач активно працює на занятті, дає вичерпні, граматично правильні відповіді. Виконує всі практичні завдання на занятті, надає 

вірний варіант перекладу не менш ніж на 90% завдань. Має конспекти з виконаним у повному обсязі домашнім завданням із заданих 

тем курсу. Оформлення конспекту акуратне й читабельне 

3-4 бали Здобувач активно працює на занятті, дає граматично правильні відповіді, але допускає незначні помилки (1-2 помилки) у 

формулюванні граматичних термінів, категорій, виконанні практичних завдань. Проте за допомогою викладача швидко орієнтується і 

знаходить правильні відповіді, має конспекти з виконаним у повному обсязі домашнім завданням із заданих тем курсу (можливі 1-2 

помилки). Оформлення конспекту акуратне й читабельне 

1-2 бали  Здобувач не працює активно на занятті, дає правильну відповідь менше ніж на 60% питань, або на всі запитання дає необґрунтовані, 

невичерпні відповіді, допускає граматичні помилки (3-5 помилок). Здобувач не має конспекту із виконаним завданням із заданих тем 

0 балів Здобувач не готовий відповідати, не володіє матеріалом, не має конспекту із виконаним завданням. Або був відсутній на практичному 

занятті 

 

Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів  

щодо розроблення презентації  

10 балів Підготовлена презентація виконана на високому технічному рівні із наданою повною інформацією з запропонованої теми. 

Здобувач готував презентацію самостійно, має глибокі знання із теми. Відповідає на всі додаткові питання 

8-9 балів Підготовлена презентація виконана на достатньому технічному рівні із наданою повною інформацією з запропонованої теми. 

Здобувач досить широко висвітлює тему, проте залучає при підготовці обмежену кількість теоретичних джерел, що дещо 

обмежує саму презентацію. На додаткові питання здобувач відповідає 

6-7 балів Підготовлена презентація виконана із наданою інформацією з запропонованої теми. Проте здобувач висвітлює тему лише 

фрагментарно, залучає при підготовці обмежену кількість теоретичних джерел. Усі питання, пов’язані з оформленням 

презентації, виконані, проте є неточності. Спостерігаються технічні та стилістичні недоліки. Здобувач відповідає не на всі 

додаткові питання 

4-5 балів 

 

Підготовлена презентація виконана на низькому рівні запропонованої теми. Зміст презентації не вповні відповідає темі завдання 

та не відображає стан проблеми. Мета не чітко сформульована та не точно відображає суть досліджуваної проблеми. Робота не 
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містить узагальнених висновків. Спостерігаються технічні та стилістичні недоліки. На додаткові питання здобувач не відповідає 

 

3 бали Підготовлена презентація виконана на низькому рівні запропонованої теми. Зміст презентації не вповні відповідає темі завдання 

та не відображає стан проблеми. Мета не сформульована. Робота не містить висновків. Приклади не наведені. Спостерігаються 

технічні та стилістичні недоліки. На додаткові питання здобувач не відповідає 

1-2 бали Оформлення презентації не відповідає вимогам, проблема не розкрита, не наведені приклади, багато технічних і стильових 

недоречностей 

0 балів Презентація не подана на перевірку своєчасно 

 

Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи (письмова форма контролю) 

6-7 балів Здобувач відповідає на теоретичні питання стосовно граматичних явищ розгорнуто, обґрунтовано, може чітко надати визначення усім 

граматичним поняттям, послуговуючись загальноприйнятою термінологією. Якщо цього вимагає завдання, здобувач наводить 

приклади, що підтверджують теоретичні положення.  

Практичне завдання виконане на високому рівні, в перекладі немає помилок 

4-5 балів Здобувач відповідає на теоретичні питання правильно, надає визначення усім поняттям, послуговуючись загальноприйнятою 

термінологією, проте відповіді на запитання – стислі, здобувач не наводить приклади, як цього вимагає завдання.  

У практичному завданні здобувач припускає 1-2 граматичні помилки 

1-3 бали  

 

Здобувач відповідає не на всі теоретичні питання, не надає визначення граматичним поняттям та явищам, не наводить приклади до 

них. 

У практичному завданні здобувач припускає 3-4 граматичні помилки. Припускає стилістичні, орфографічні помилки. Практичне 

завдання виконане не в повному обсязі 

0 балів Здобувач неправильно відповідає на теоретичні питання або взагалі не відповідає. 

У практичному завданні здобувач припускає 5 і більше помилок або практичне завдання не виконано 

 

Вид контролю: семестровий (підсумковий) 

Форма семестрового контролю – залік. 

Залік передбачає оцінювання результатів навчання на підставі результатів поточного контролю. Загальна оцінка заліку визначається як сума 

оцінок за виконання всіх обов’язкових видів навчальної діяльності (робіт).  

Оцінка відповідає рівню сформованості загальних і фахових компетентностей та отриманих програмних результатів навчання здобувача освіти та 

визначається шкалою ЄКТС та національною системою оцінювання 

Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС 

Сума балів/Local grade Оцінка ЄКТС Оцінка за національною шкалою/National grade 
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90 – 100 А Excellent Відмінно / Зараховано 

82-89 В 
Good Добре / Зараховано 

74-81 С 

64-73 D 
Satisfactory Задовільно / Зараховано 

60-63 Е 

35-59 FX 
Fail 

Незадовільно з можливістю повторного складання / Не зараховано 

1-34 F Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни / Не зараховано 
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