
ЯК 
ПРИКЛАСТИ 
ЛІНГВІСТИКУ? 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, ЩО ВИЗНАЧАЄ НАШЕ 
ПОВСЯКДЕННЯ 



ВСТУП ДО 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
ТО ЩО Ж ЦЕ ТАКЕ? 



МЕТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ – НАВЧИТИ МАШИНУ РОЗУМІТИ 
ЛЮДИНУ 
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• Практичний курс 
англійської мови 

• Практичний курс другої 
іноземної мови 

• Основи програмування 
(Java/Python) 

• Математичні основи 
лінгвістики 

• Технології обробки 
людського мовлення 
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ПРЕДМЕТИ, ЩО 
ВИВЧАЮТЬСЯ НА  
ПРИКЛАДНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ 



• Спеціалістом з автоматизованого 
перекладу 

• Java/Python-програмістом 
загального профілю  

• Перекладачем (локалізатором, 
технічної документації тощо) 

• Спеціалістом зі зв’язку з 
громадськістю (або ж SMM) 

• Веброзробником 

• Аналітиком 

• Урешті-решт, це універсальна 
спеціальність 
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КИМ Я БУДУ ПІСЛЯ 
ЗАКІНЧЕННЯ КУРСУ? 



ЦЕ ВСЕ НАДИХАЄ, АЛЕ ДЕ ВОНО НА ПРАКТИЦІ? 

1. Використовує лінгвістику для 
алгоритмів 

2. Базує свій рекламний бізнес на 
цьому 

3. Знає про користувачів більше ніж 
вони завдяки ній 

4. Об’єднує людей за спільними 
інтересами 
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META (FACEBOOK) 

1. Прикладна лінгвістика – основа 
пошукової машини Ґуґлу 

2. За допомогою засобів обробки 
мовлення розуміє сенс 
пошукового запиту 

3. Знову ж таки, – реклама 

4. Google Translate – чиста 
прикладна лінгвістика 

5. Структурує інформацію всього 
людства 

GOOGLE 



МІФИ 
НАВКОЛО 

035.10 



ПЕРЕКЛАДАЧ ТА ПРИКЛАДНИЙ ЛІНГВІСТ: СУМІЖНІ, АЛЕ 
НЕ ОДНАКОВІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

• Вивчає мову як інструмент 

• Постійні перегони озброєнь з 
Google Translate/DeepL тощо 

• Вужчий та більш спеціалізований 
фах 

• Перенасичений ринок 

• Має вивчати NLP/ML тощо 
додатково 

8 

• Вивчає феномен мови з найнижчих 
рівнів 

• Відбирає роботу в перекладачів 

• Має ширший діапазон умінь та 
навичок 

• Нова професія, ринок якої ще 
тільки-но з’явився 

• Обізнаний в програмуванні та 
комп’ютерній обробці мовлення 

 

ПЕРЕКЛАДАЧ ПРИКЛАДНИЙ ЛІНГВІСТ 



НІ, НЕ ПРОСТО ПРОГРАМІСТ 

• Дещо глибші знання програмування 
завдяки великій кількості теорії 

• Відсутній мовознавчий матеріал у 
програмі: доведеться засвоїти в 

позанавчальний час 

• Найчастіше за все вивчає іноземні 
мови на середньому рівні 

• Набагато більша кількість 
конкурентів на ринку праці 
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• Вивчає програмування виключно з 
практичного боку 

• Має спеціалізований курс з обробки 
мовлення 

• Вивчає 
англійську/(німецьку/французьку) 

мову на професійному рівні 

• Більш пристосований до мінливих 
умов сучасного ринку праці 

 

ПРОГРАМІСТ ПРИКЛАДНИЙ ЛІНГВІСТ 



ВСТУП 
ЯК ВСТУПИТИ В МАЙБУТНЄ БЕЗ СТРЕСУ? 



ЯКІ ПРЕДМЕТИ ЗНО ТРЕБА СКЛАСТИ ДЛЯ УСПІШНОГО 
ВСТУПУ? 
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• Будь-яка на вибір 

• Має найбільшу вагу в 
конкурсному балі 

• Бути готовим до 
складнішого рівню 
англійської в виші 

ІНОЗЕМНА МОВА 

• НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО 
ЛІТЕРАТУРУ 

• Є прохідним іспитом на 
ЗНО: пильно готуйтеся до 

нього 

• Станом на 2021 іспит 
складав 20% балу 

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА 
ЛІТЕРАТУРА 

• Так само, як і 
мова/література, має вагу 

0,2 

• Можна скласти замість 
математики 

• Залежить від абітурієнта: 
декому історія простіша 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

• Авжеж, профільний 
рівень 

• 1/5 балу 

• Узагалі, замість 
математики можна 

скласти будь-що (2021 рік) 

МАТЕМАТИКА 



Трішки про ХПІ 
• 43 спеціальності та 133 освітні 

програми 

• Харківський Політех — у світових 
рейтингах вишів з «комп’ютерних наук» 
та «інжинірингу» 

• ХПІ — у ТОП-10 українських вишів за 
кількістю заяв на бюджет 

• НТУ «ХПІ» у світовому рейтингу — 
кращий технічний університет України 

• Факультети ХПІ — у престижному 
рейтингу Forbes Україна 

• Харківський Політех — у лідерах за 
цитуванням Google Scholar 



В УКРАЇНІ Є ЛИШЕ ТРИ ЦЕНТРИ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 

«Харківський політехнічний інститут» – лідер інноваційних IT-технологій 
обробки людського мовлення  та єдиний виш Східної України, де є можливість 

отримати освіту за цим фахом. 
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OMSROOT@KPI.KHARKOV.UA 

HTTPS://WWW.KPI.KHARKOV.UA/ 

ЧЕКАЄМО НА 
ВАС! 


