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ЗАСТОСУВАННЯ КОРПУСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Анотація. У публікації окреслено основні проблеми визначення дидактичних термінів «корпусна лінг-
вістика», «корпусні технології», «корпус текстів». Зібрано ґрунтовний матеріал щодо наукових розвідок у 
цій царині. Розглянуто теоретичні засади корпусної лінгвістики. Обґрунтовано використання ресурсів 
корпусної лінгвістики в процесі підготовки фахівця з української мови та літератури. Сучасна корпусна 
лінгвістика тісно пов’язана із когнітивною лінгвістикою, які разом зорієнтовані на вивчення мовленнє-
вої діяльності. Ми вважаємо, що з появою електронних корпусів суттєво змінився й спосіб дослідження 
мовних фактів. Сучасні комп’ютерні технології дозволяють студентам визначати та аналізувати більш 
складні лексичні, граматичні та синтаксичні явища, а використання різних типів корпусів стає дедалі 
популярнішим у навчанні та вивченні мови. 
Ключові слова: лінгводидактика, корпусна лінгвістика, корпусні технології, корпус текстів, методика 
викладання української мови, мовленнєві конструкції в аутентичних текстах.
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APPLICATION OF CORPORATE TECHNOLOGIES  
IN TEACHING FUTURE TEACHERS IN UKRAINIAN LANGUAGE AND LITERATURE

Summary. The publication outlines the main problems of defining didactic terms «corpus linguistics», «corpus 
technologies», «corpus texts». Substantial material on scientific exploration in this field has been collected. The 
theoretical principles of corpus linguistics are considered. The use of corpus linguistics resources in the prepa-
ration of a specialist in Ukrainian language and literature is substantiated. Linguistics, which expounds the 
theoretical and practical aspects of language learning, operates today with a number of techniques, including 
traditional ones; classical (based on different types of speech activity); audio-lingual (contributes to the forma-
tion of not only spoken language, but also the ability to understand the text); intensive (dominance of different 
types of communication, trainings, webinars); linguocultural (through the culture of the people – to his lan-
guage), the method of the 25th frame, emotional-semantic, etc. Each of these techniques has been tested over 
time and in some ways transformed and complemented by elements of the other. However, a common feature 
for them is that the primary means of language learning remains text. Units of all linguistic levels function 
in the text, and corpus-related techniques are inherent in the text, which are based on the use of computer 
technologies and the creation of electronic text-enclosures that can be used for linguistic-educational purposes. 
Modern corpus linguistics is closely linked to cognitive linguistics, which together are focused on the study of 
speech. V. Rykov rightly points out that corpus linguistics made it possible to clarify the results and conclusions 
drawn earlier, as well as to conduct new linguistic studies, more systematic and wider in volume of empirical 
material. The focus of corpus linguistics is the linguistic personality, that is, its speech activity, mass communi-
cation, the problem of its description. A very important feature of the corpus of texts is its representativeness, 
which is determined by phonetic, morphological, syntactic, stylistic parameters. We believe that with the ad-
vent of electronic enclosures, the way in which language facts are investigated has also changed significantly. 
Modern computer technologies allow students to identify and analyze more complex lexical, grammatical and 
syntactic phenomena, and the use of different types of corpora is becoming increasingly popular in language 
learning and learning.
Keywords: linguistics, corpus linguistics, corpus technologies, corpus of texts, teaching methodology of 
Ukrainian, speech constructions in authentic texts.

Постановка проблеми. На сьогодні зміст 
вищої педагогічної освіти, зокрема і фі-

лологічної, має бути зорієнтований на розви-
ток, не лише студентів університету, а й гума-
нітарно-педагогічного коледжу, здатності до 
творчості, самоорганізації, розробки й упро-
вадження інноваційних технологій навчання. 
Система освіти України зазнає кардинальних 
змін, що спричинено її виходом до європейсько-
го та світового простору. Ці зміни стосуються 
всіх навчальних предметів освітнього проце-
су, натомість значною мірою вони охоплюють 
мовно-мовленнєву підготовку, а саме вивчення 
мови та літератури як засобів міжкультурного 

спілкування. У зв’язку з цим виникає необхід-
ність підготувати професійних фахівців нового 
типу, в нашому випадку, студента-філолога зі 
сформованими креативними, дослідницькими 
та мовленнєвими вміннями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз останніх лінгводидактичних досліджень 
визначеної проблематики дає змогу виокре-
мити наукові здобутки таких авторів як С. Бук 
[1], І. Гладка, П. Грабовий, Н. Дарчук, О. Дем-
ська-Кульчицька [8], В. Жуковська, Є. Карпілов-
ська, А. Корольова, Л. Коцюк, Н. Леміш, С. Лен-
дау, В. Риков, Н. Саєнко, В. Старко, M. Davies, 
D. Biber, D. Kies, T. Johns, R. Reppen та ін. 
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Виокремлення мети та основних завдань 

досліджень. Мета розвідки – обґрунтувати до-
цільність використання корпусів українських 
текстів як невід’ємного елементу професійних 
компетентностей майбутніх учителів та окресли-
ти можливі шляхи дидактичного застосування 
корпусних ресурсів у закладі вищої освіти. 

Досягнення поставленої мети передбачає ви-
конання наступних завдань: 1) дати визначення 
понять «корпусна лінгвістика», «корпусні техно-
логії», «корпус текстів»; 2) окреслити історичний 
розвиток формування корпусної лінгвістики;  
3) висвітлити теоретичні та практичні засади 
корпусної лінгвістики.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Сучасна корпусна лінгвістика є галуззю при-
кладного мовознавства, яка займається форму-
ванням комп’ютерних корпусів текстів у різних 
мовах і спрямована на максимально об’єктивний 
аналіз мовних явищ в умовах реальної живої ко-
мунікації [12, с. 667]. Корпусна лінгвістика ви-
вчає мову як соціальне явище, що описується 
заснованими на досвіді даними, тобто в певному 
мовленнєвому акті. У текстах мова проявляє себе 
як соціальний феномен, оскільки саме в них її 
можна записати, описати й проаналізувати. Для 
корпусних розвідок головним є постулат, що 
мова як об’єкт дослідження може бути вивчена 
лише у формі писемних та усних текстів. Біль-
шість текстів зустрічаються у вигляді мовлен-
нєвих актів, тобто як соціальна взаємодія між 
членами певного мовного суспільства [16, с. 112]. 
Центральною дефініцією корпусної лінгвістики 
є корпус мовленнєвої реалізації мови, що квалі-
фікується як сформована за певними вимогами 
вибірка мовленнєвого матеріалу, який може ви-
користовуватися для опису й дослідження мови 
як системи [12, с. 668]. 

Зазначимо, що термін «корпусна лінгвісти-
ка» ввійшов до наукового вжитку наприкінці 
ХХ ст. завдяки публікації у 1984 році збірни-
ка наукових праць «Corpus Linguisitcs: Recent 
Developments in the Use of Computer Corpora 
in English Language Research» за матеріалами 
конференції ICAME «Conference on the Use of 
Computer Corpora in English Language Research» 
у м. Неймеген (Голландія) у 1983 р. [13]. 

Під поняттям «корпус текстів» розуміють зі-
брання текстів певною мовою в електронному ви-
гляді, відібраних за визначеним критерієм, яке 
певним чином впорядковане, але основною осо-
бливістю корпусу є його розмітка (анотування, 
маркування) [2, с. 209]. Це уніфікований, структу-
рований, розмічений, філологічно компетентний 
масив мовних даних, створений для вирішення 
конкретних лінгвістичних завдань [9, с. 3]. 

У сучасному освітньому процесі вивчення 
української мови активно використовуються ін-
новаційні методи і підходи. Одним із таких під-
ходів є корпусний методологічний підхід, що 
має чимало переваг [14, с. 9]. Текстовий корпус 
покликаний надавати дані користувачам, які б 
вони не змогли отримати з традиційних підруч-
ників і посібників. Існування корпусів текстів дає 
можливість значно розширити й автоматизувати 
аналіз мовного матеріалу, який є найважливі-
шою базою будь-якого лінгвістично-методичного 
дослідження. Чим більше матеріалів аналізу-

ється, тим вища значущість висновків і рівень 
їх достовірності. Сучасні комп’ютерні програми 
дозволяють знаходити потрібні приклади з кор-
пусів текстів, які зберігаються в електронному 
вигляді на комп’ютері. Це економить значну 
кількість часу в порівнянні з традиційною техно-
логією збору прикладів вручну.

Мовні корпуси базуються на текстах, відібра-
них з «реальних» автентичних джерел: книг, га-
зет, журналів, інтерв’ю, промов, отож подаючи 
мову у «природньому» середовищі її функціону-
вання. Важливим є не те, які тексти викорис-
товуються (фантастика, документальна проза, 
журнали, наукові статті, українська література) 
або інші акти мовленнєвої комунікації (розмови, 
телефонні дзвінки), а їх аутентичність.

Прикладне мовознавство має у своєму дослід-
ницькому арсеналі значну кількість корпусів 
різних типів і розмірів на різних мовах. Багато 
з них наявні в мережі Інтернет у вільному до-
ступі. Так, наприклад, в Україні корпус текстів 
української мови розроблений співробітниками 
лабораторії комп’ютерної лінгвістики Інституту 
філології Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка під керівництвом 
Н.П. Дарчук. У корпусі зберігаються тексти, 
опрацьовані автоматичним лінгвістичним ана-
лізатором. Це означає, що кожній одиниці тек-
сту (морфемі, слову, словосполученню, реченню) 
приписана певна супровідна інформація: части-
номовна належність, граматична форма, синтак-
сична функція, контекст тощо [10].

Їснує також Генеральний регіонально аното-
ваний корпус (ГРАК) української мови обсягом 
понад 235 млн слововживань, де здійснено роз-
мітку текстів за регіонами – це велика, репрезен-
тативна, структурована колекція текстів україн-
ською мовою у супроводі програми, яка дозволяє 
будувати на базі корпусу власні підкорпуси, шу-
кати слова, граматичні форми та їх сполучення, 
а також обробляти результати пошуку, сортува-
ти, робити збалансовані вибірки і одержувати 
різну статистичну інформацію. Корпус охоплює 
період з 1818 по 2018 р. і містить понад 25 тисяч 
текстів близько 3850 авторів [3]. 

Однією з найважливіших якісних ознак будь-
якого корпусу є його здатність коректно відобра-
жати предметну галузь чи той мовний рівень, що 
його задекларовано корпусом. Під предметною 
галуззю розуміється рівень реалізації мовної 
системи, яка містить феномени, що підлягають 
лінгвістичному описові [7, с. 101–102]. 

Корпуси як джерела емпіричних даних віді-
грають вагому роль у підготовці фахових на-
вчальних матеріалів. Адже емпіричний процес 
надає змогу вивчати зразки мовленнєвих кон-
струкцій в аутентичних текстах. Можливість 
опрацювання величезної кількості емпіричних 
мовних даних відкриває величезні перспективи: 
створення спеціалізованих корпусів та корпусів 
текстів [5, с. 224].

На базі мовознавчих корпусів можна сформу-
вати списки автентичної активної лексики сту-
дентів, списки термінів для використання у про-
фесійному вживанні.

Текстовий корпус відкриває широкі можли-
вості його застосування, оскільки кожен студент-
словесник може вільно використовувати назва-
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ний ресурс як у стінах навчального закладу, 
виконуючи завдання під час лабораторних чи 
практичних занять, так і за його межами, готу-
ючи домашнє завдання, ІНДЗ чи творчі проекти.

Завдяки використанню корпусу мови студен-
ти мають можливість знаходити слова та вира-
зи, притаманні тому чи іншому стилю та тема-
тиці тексту, а також граматичні конструкції, які 
використовуються для реалізації тої чи іншої 
комунікативної функції. Такий підхід допома-
гає студенту-філологу оволодіти автентичними 
лексичними та граматичними конструкціями. 
У свою чергу, викладачі мають змогу створюва-
ти завдання, необхідні для досягнення дидак-
тичних цілей, використовувати матеріали при 
укладанні підручників та посібників з україн-
ської мови, забезпечуючи реалізацію принципів 
автентичності та частотності мовного матеріалу. 

За допомогою різних вправ студенти вчаться 
спостерігати за даними лінгвістичного корпусу, ви-
сувати гіпотези та самостійно формулювати прави-
ла вживання тих чи інших одиниць (індуктивний 
підхід) або перевіряти на даних корпусу дійсність 
правил з навчальних граматик чи підручників (де-
дуктивний підхід). Через застосування корпусних 
технологій студенти набувають (або принаймні 
удосконалюють) такі важливі вміння як уміння 
прогнозувати, спостерігати, помічати, думати, мір-
кувати, аналізувати, інтерпретувати, рефлексува-
ти, досліджувати, робити висновки (індуктивно чи 
дедуктивно), фокусуватися, здогадуватися, порів-
нювати, диференціювати, теоретизувати, висувати 
гіпотези та перевіряти їх [15, с. 277]. 

За дидактичними дослідженнями П. Грабово-
го, шляхи використання ресурсів корпусної лінг-
вістики можемо умовно поділити на такі групи: 

1. Використання в освітньому процесі при 
здійсненні власної професійної підготовки (на-
вчання лексики, граматики, аудіювання, читан-
ня, письма тощо) та при підготовці навчально-
методичних матеріалів, підручників, посібників 
з української мови, у лексикографічній практиці. 

2. Використання при викладанні спеціалізо-
ваних предметів для формування професійних 
умінь та навичок («Історія української мови», 
«Українська діалектологія», «Лексикологія», 
«Стилістика», «Культура мовлення», «Риторика», 
«Літературна освіта в профільній школі» та ін.). 

3. В організації дослідницької діяльності сту-
дентів (написання курсових та випускних квалі-
фікаційних робіт різних рівнів) [4]. 

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Підсумовуючи все вище викладене, 
слід зазначити, що на сьогодні в Україні просте-
жується позитивна динаміка щодо застосування 
корпусних технологій у навчанні студентів-сло-
весників. Такий спосіб вивчення наукового мов-
лення сприяє розширенню словникового запасу 
студентів та підвищує рівень опанування ними 
різними мовленнєвими моделями. 

Підготовка майбутніх фахівців з української 
мови та літератури у гуманітарно-педагогічному 
коледжі націлена на формування висококвалі-
фікованих спеціалістів, які мають ґрунтовні зна-
ння з предмета та здатні до власного креативно-
го пошуку.
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