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 Корпус — набір електронних текстів, що 

містить тисячі або мільйони слів та 

укладається для максимальної 

репрезентації мови. 



Ознаки корпусу 

 1) Репрезентативність;  

 2) Електронний формат;  

 3) Анотування; 

 4) Комп’ютерна обробка даних; 

 5) Розмір.  



Корпусні технології, що 

виявляють лінгводидактичний 

потенціал 

 1) Паралельний корпус; 

 2) Референтний корпус; 

 3) Коркондансер; 

 4) Віртуальний корпус. 

 



Паралельний корпус 

• Паралельний корпус — набір текстів 

мови оригіналу та відповідних текстів 

мови перекладу. 

 

• Приклади паралельних корпусів: 

Linguee, Abbyy Lingvo, The Pedant 

Corpus, The Oslo Multilingual Corpus, 

база даних Acquis Communautaire.  



Переваги та недоліки 

паралельного корпусу 

• Переваги: наочність зіставлення. 

 

• Недоліки: суб’єктивність перекладу. 







Референтний корпус 

 Референтний корпус — корпус 
стандартної лексики певної мови, що 
охоплює тексти різної тематики — від 
радіомовлення і телебачення до 
художньої літератури.  

  

 Приклади референтного корпусу: The 
British National Corpus (The BNC), корпус 
IDS тощо.  



Переваги референтного корпусу 

 1) Дистанційне використання корпусних 

ресурсів через Інтернет;  

• 2) Об’ємна репрезентація стандартної 

лексики у автентичних текстах різних 

стилів іноземної літературної мови.  



Недоліки референтного корпусу 

• 1) Можлива плата за використання 

ресурсів;  

• 2) Нерівномірна репрезентація у корпусі 

текстових жанрів;  

• 3) Повільний темп оновлення ресурсів 

безкоштовних корпусів.  





Коркондансер 

• Коркондансер — програма або 

програмний інструмент, що генерує 

конкорданс — список усіх випадків 

вживання певної пошукової одиниці у 

контекстах корпусу. 

 

• Приклади коркондансерів: AntConc, 

Concordance, MicroConcord. 



Переваги коркондансерів 

 1) Пошук необхідних одиниць в 

контекстах корпусних речень; 

 2) Здійснення статистичних підрахунків; 

 3) Модифікація налаштувань пошуку; 

 4) Сортування результатів. 



Недоліки коркондансерів 

 1) Суворе дотримання правил 

належного кодування корпусних 

ресурсів. 

 





Віртуальний корпус 

• Віртуальний корпус — Інтернет-простір 

як глобальний набір електронних 

ресурсів.  



Переваги віртуального корпусу 

 1) Постійне оновлення ресурсів;  

 2) Наявність аудіовізуальних ресурсів; 

 3) Налаштування параметрів пошуку; 

 4) Безкоштовне завантаження ресурсів 

через Інтернет.  



Недоліки віртуального корпусу 

 1) Генерування результатів пошуку за 

критерієм популярності перегляду;  

 2) Можливе відсіювання застарілих 

матеріалів.  





Лінгводидактичний потенціал 

корпусних технологій 

• Граматика (паралельний корпус); 

 

• Лексика (конкордансер, референтний та 

паралельний корпуси); 

 

• Домашнє читання (коркондансер, 

віртуальний та неанотований 

літературний корпуси). 



Граматика 

 1) прийменникове керування; 

 

 2) застосування типових граматичних 
конструкцій, а також модальних дієслів на 
позначення впевненості, припущення, 
сумніву;  

 

 3) диференціація значень герундія та 
дієприкметника у функції препозитивного 
означення. 







Алгоритм вивчення 

полісемантичної лексики 
  1) використати електронний словник ABBYY 

Lingvo x5 для генерування конкордансу дефініцій 
полісемантичного слова у локальному тлумачному 
словнику Oxford Dictionary; 

 

  2) розглянути контекстуальне вживання потрібних 
дефініцій слова у реченнях паралельного корпусу 
прикладів слововживань, вбудованого в електронний 
словник; 

 

  3) у разі необхідності — звернутися до 
референтного корпусу The BNC для ознайомлення із 
вживанням відповідних дефініцій слова в 
автентичних текстах.  





Імплементація корпусних 

технологій для уроків 

домашнього читання 

•  1) пошук релевантної автентичної 
літератури у віртуальному корпусі та 
завантаження на комп’ютер знайдених 
матеріалів; 

•  2) складання власного неанотованого 
літературного корпусу шляхом збереження 
завантажених текстів в закодованих файлах 
формату txt; 

•  3) використання коркондансера для 
розробки завдань на базі укладеного корпусу 
для перевірки розуміння прочитаних текстів.  



Розробка вправ 

 1) вправи на заповнення пропусків; 

 2) вправи на відновлення хронології 

подій. 











Дякуємо за увагу! 


