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розвитку словникового запасу зосереджена на нових лексичних 
одиницях, які слід вивчити, переглядаючи епізоди. Діяльність із 
перевірки навчального матеріалу) [1, с. 12].

Таким чином, використання відеоматеріалів значно підви-
щує ефективність навчання англійської мови в школі, позитивно 
впливає на вдосконалення граматичних, фонетичних і лексичних 
навичок. Використання відеоматеріалів передбачає дотримання 
певних правил щодо відбору відео й роботи з ним під час уроку. 
Важливими є вимоги, що стосуються мовлення персонажів, зо-
крема вживаної лексики.
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Корпусна лінгвістика – розділ комп’ютерної лінгвістики, що 
займається розробкою загальних принципів побудови й викорис-
тання лінгвістичних корпусів із застосуванням комп’ютерних 
технологій. Під лінгвістичним (або мовним) корпусом текстів ро-
зуміють великий, представлений у машинозчитувальному фор-
маті, структурований, розмічений масив мовних даних, призна-
чений для вирішення конкретних лінгвістичних задач [2].

С. Ханстон вважає, що корпус можна визначити як за формою, 
так і за призначенням. Вона стверджує, що лінгвісти завжди ви-
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користовували слово «корпус», щоб описати зібрання природних 
прикладів мови, що можуть складатись із кількох речень, набору 
письмових текстів або магнітофонних записів, які були зібрані 
для лінгвістичних досліджень. його конкретною метою є вибір 
текстів і збереження їх, бо саме тексти мають справжню цінність 
[7].

Корпус – це зібрання мовних фрагментів, що відібрані за чіт-
кими критеріями, які використовують як моделі мови [8]. Доціль-
ність створення текстових корпусів пояснюють такими фактора-
ми: представленням лінгвістичних даних у реальному контексті; 
досить великим показником даних (при корпусі з великою кіль-
кістю мовних одиниць); можливістю багаторазового викорис-
тання створеного корпусу для вирішення лінгвістичних завдань, 
таких як, наприклад, реалізація лексико-граматичного аналізу 
текстів [3].

Створенням, обробкою та використанням корпусів займається 
такий розділ мовознавства, як корпусна лінгвістика. Е. Фінеган 
визначає корпусну лінгвістику як діяльність, необхідну для скла-
дання й використання корпусу, спрямовану на дослідження при-
родного використання мови [6].

Метою нашого дослідження є теоретично вивчити особливос-
ті характеристик корпусів текстів у лінгвістичних дослідженнях. 
Об’єктом дослідження є роботи вітчизняних і зарубіжних учених. 
Завдання дослідження: розглянути термін «корпус» як складник 
лінгвістики; дати визначення корпусної лінгвістики як науки; 
охарактеризувати типи корпусів текстів.

Предметом корпусної лінгвістики є теоретичні засади й прак-
тичні механізми створення і використання представницьких ма-
сивів мовних даних, призначених для лінгвістичних досліджень в 
інтересах широкого кола користувачів [5]. Корпусна лінгвістика 
найчастіше відноситься до вивчення письмових та усних зразків 
мови, які були зібрані принциповим чином із метою лінгвістич-
них досліджень [4].

Принципи корпусної лінгвістики розвивалися протягом ціло-
го століття. Укладачі словників збирали зразки мови, щоб допо-
могти точно визначити слова, принаймні з кінця 19 століття. До 

появи комп’ютерів ці приклади мови були здебільшого зібрані на 
невеликих листках паперу. Поява комп’ютерів призвела до ство-
рення того, що ми вважаємо сучасним корпусом [7].

Учені по-різному підходять до класифікації корпусів. С. Хан-
стон пропонує таку класифікацію їх:

1. Спеціалізовані корпуси. Корпуси текстів певних типів, та-
ких як газетні видання, наукові статті з певного предмету, лекції, 
повсякденні розмови і студентські есе. Деякі відомі спеціалізова-
ні корпуси включають Кембриджський і Ноттінгемський корпус 
дискурсу в англійській мові (CANCODE), а також Мічіганський 
корпус академічної розмовної англійської мови (MICASE).

2. Загальні корпуси. Загальний корпус зазвичай більший, ніж 
спеціалізований корпус. його можна використовувати для отри-
мання опорного матеріалу, для вивчення мови або перекладу. 

3. Порівняльні корпуси. Вони структуровані за тією ж схемою, 
оскільки містять ті ж самі пропорції газетних текстів, романів і 
звичайних розмов. Їх використовують для того, щоб порівнювати 
різні типи однієї мови.

4. Паралельні корпуси. Два або більше корпуси в різних мо-
вах, кожен із яких вміщує тексти, перекладені з однієї мови на 
іншу, чи тексти, які були створені одночасно двома або більше 
мовами.

7. Учнівський корпус. Він становить зібрання текстів – учнів-
ські есе. Корпус складається з усіх мов, впливу яких зазнав учень.

8. Історичний або діахронний корпус. Корпус текстів із різних 
періодів часу. його використовують, щоб простежити розвиток 
мови.

9. Моніторинговий корпус. цей корпус призначений для від-
слідковування поточних змін у мові [7].

Дослідниця Н. Несселхауф подає дещо іншу класифікацію:
1. Загальні корпуси (British National Corpus або Bank of 

English), спрямовані на представлення мови або різноманітності 
в цілому.

8. Історичні корпуси (Helsinki Corpus налічує від 700 до 1700 
текстів і 1,5 мільйона слів), спрямовані на представлення більш 
ранніх стадій розвитку мови.
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9. Регіональні корпуси (Wellington Corpus of Written New 
Zealand English), спрямовані на представлення мови регіональ-
ного різновиду.

10. Учнівські корпуси (International Corpus of Learner English), 
спрямовані на представлення мови, яка з’являється в процесі ви-
користання цієї мови учнями.

11. Багатомовні корпуси, спрямовані на представлення кіль-
кох, принаймні двох різних мов, часто з текстами однакових ти-
пів (для порівняльних аналізів).

12. Розмовні корпуси (London-Lund Corpus of Spoken English), 
спрямовані на представлення розмовної мови.

13. Анотовані корпуси, у яких лінгвістичні аналізи були вико-
нані на текстах, зокрема аналіз речення чи частіше класифікація 
слів [9].

Отже, у результаті дослідження ми встановили, що корпусна 
лінгвістика досить молода наука в лінгвістиці. Предметом цієї 
галузі слугує корпус – зібрання текстових матеріалів. Науковці 
одостайні в тому, що корпусна лінгвістика оперує мовним мате-
ріалом, який потрібно збирати й систематизовувати. Виявлено, 
що розвиток корпусної лінгвістики може змінити підхід до ви-
вчення мови. Саме тому у світі створюється безліч типових кор-
пусів, які допомагають працювати з текстами великих обсягів або 
фрагментами їх.
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