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ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
 
А.А. Барковіч 
 

ІНТЭРДЫСЦЫПЛІНАРНАСЦЬ ПРЫКЛАДНОЙ ЛІНГВІСТЫКІ: 
ФІЛАЛАГІЧНАЯ КАМПЕТЭНЦЫЯ І ПРАКТЫЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 
 
Распазнаваць культурныя дамінанты маўлення, рабіць адэкватныя пераклады, 

разумець сутнасць, абстрагаваць і абагульніваць, прымаць рашэнні ва ўмовах недэтэр-
мінаванасці сітуацыі – удасканаленне штучнага інтэлекту пашырае сферу яго ўзае-
мадзеяння з гуманітарными ведамі. У кантэксце інфарматызацыі дыскурсу надзвычай 
актуальнай становіцца праблема свядомага выкарыстання важнай уласцівасці даследа-
ванняў у галіне прыкладной лінгвістыкі – інтэрдысцыплінарнасці. Філалагічны характар 
інфармацыйных рэсурсаў праяўляецца прапарцыянальна складанасці задач па апрацоўцы 
інфармацыі. Ігнараванне такой асаблівасці камп’ютарна апасрэдаванага дыскурсу, як 
правіла, становіцца непераадольнай перашкодай на шляху вырашэння прыкладных задач.  

 
 
Прыкладная лiнгвiстыка, якая з пачаткам эры камп’ютарызацыі ведаў 

знаходзіцца ў фокусе мовазнаўцаў, карыстаецца пастаянна ўзрастаючым 
попытам у навуковай сферы. Павышэнне тэхналагічнага ўзроўню камп’ютар-
нага забеспячэння, як вядома, абумоўлівае розныя тэмпы развіцця англа-
моўнай лінгвістыкі ў першую чаргу; лінгвістыкі тэхналагічна развітых краін 
(і моў) – у другую чаргу; і, нарэшце, лінгвістыкі малых моў. Англа-  
і рускамоўны характар інтэрнэт-дыскурсу і рускамоўны – афіцыйна-
дзелавога дыскурсу Беларусі значна абмяжоўвае гарызонты беларускамоўнай 
прыкладной лінгвістыкі. Тым не менш усе магчымасці для развіцця прыклад-
нога напрамку даследаванняў беларускай мовы існуюць, і ў дадзеным 
кантэксце немалаважную ролю адыгрываюць пытанні метадалагічнага 
кансенсусу міждысцыплінарных даследаванняў.  

Інтэрдысцыплінарнасць прыкладной лінгвістыкі азначае не проста суму 
ведаў розных навук – лінгвістыкі і матэматыкі, а іх своеасаблівую дыфузію, 
фарміраванне агульнай сферы, у якой складнікі не існуюць у “чыстым” 
выглядзе. Адна дысцыпліна мадыфікуе іншую ў адпаведнасці з перспекты-
вамі ўзаемадзеяння [1]. Характэрна, што натуральная мова займае прак-
тычна цэнтральнае месца ў інфарматыцы [2]. 

Сёння ў адным даследчым праекце (гл. напрыклад, The Ersatz Brain 
Project: Brain-Like Computer Design for Cognitive Applications) могуць быць 
задзейнічаны такія аспекты розных навук, як natural language understanding, 
text processing, conceptually-based Internet search, natural human-computer 
interfaces, cognitively-based data mining, sensor fusion і image understanding [3]. 
Дарэчы, аўтар праекта Дж. Андэрсан, прафесар Браўнаўскага ўніверсітэта  
ў галіне кагнітыўных і лінгвістычных навук, спецыяліст у сферы камп’ю-
тарнай нейралінгвістыкі (computational neuroscience), па адукацыі – фізік 
(B.S. in physics) і фізіёлаг (Ph.D. in physiology).  



127 

Сучасны інфармацыйны пошук, які характарызуе і вызначае віртуальнае 
жыццё Інтэрнэта, абапіраецца на натуральныя мовы і апасрэдаваны штуч-
нымі мовамі. Мільёнам карыстальнікаў ужо сёння прадстаўляюцца велізар-
ныя аб’ёмы дадзеных, магутныя вылічальныя сістэмы, вытанчаныя ал-
гарытмы. Можна канстатаваць, што сфера прыкладной лінгвістыкі няўхільна 
пашыраецца: для вырашэння задачы пошуку інфармацыі прыцягваюцца 
метады машыннага навучання, аналізу мультымедыйнай інфармацыі, 
камп’ютарная лінгвістыка, геаінфармацыйныя сервісы, даследуецца псіха-
логія карыстальнікаў і іх сацыяльныя сувязі, зручнасць інтэрфейсаў і г.д. [4]. 

Міждысцыплінарнасць прыкладной лінгвістыкі ў значнай ступені 
ўскладняе працэс фарміравання яе метадалогіі і практыкі. У гэтым сэнсе стан 
беларускай прыкладной лінгвістыкі нічым не адрозніваецца ад сусветных 
тэндэнцый і сутыкаецца з тыповай праблематыкай рэалізацыі бясспрэчных 
перспектыў. Да шэрага важных аспектаў беларускамоўнага камп’ютарна 
апасрэдаванага дыскурсу адносіцца праблема разумення філалагічнага 
зместу прыкладных даследаванняў, з аднаго боку, і інфармацыйнай формы 
рэсурсаў праблемнай вобласці – з іншага.  

Ва ўмовах дэфіцыту філолагаў-прыкладнікоў «лінгвістыкай», адпаведна 
ўласным уяўленням, актыўна займаюцца сумежнікі, у асноўным, матэматыкі. 
Такая дзейнасць цалкам мэтазгодная, але мае істотную асаблівасць: толькі 
ўлік філалагічнага дыскурсу гарантуе станоўчую дынаміку і выніковасць 
адпаведных міждысцыплінарных даследаванняў. Можна разважаць аб струк-
турыраванасці матэматычных ведаў у галіне прыкладной лінгвістыкі, але 
сутнасць – у лінгвістычнай прыродзе агрэгіраваных ведаў: “As we shall see, 
the situation in mathematical linguistics is quite similar: many parts of the subject 
would fit nicely in algebra and logic, but there are many others for which methods 
belonging to other fields of mathematics are more appropriate. Ultimately the 
coherence of the field, such as it is, depends on the coherence of linguistics ‘Як 
можна бачыць, сітуацыя з матэматычнай лінгвістыкай даволі падобная: 
многія часткі дысцыпліны маглі б поўнасцю адпавядаць алгебры і логіцы, але 
ёсць многа такіх, якім больш прыдатныя метады іншых раздзелаў матэма-
тыкі. Урэшце, узгодненасць самой сферы вызначаецца лінгвістыкай’ [5, с.1]. 

Разгледзім тыповую сітуацыю. У сродках масавай інфармацыі на 
пачатку 2013 г. актыўна абмяркоўвалася спроба ўзбагаціць камп’ютарную 
праграму Watson нетрадыцыйнай лексікай Urban Dictionary – папулярнага 
інтэрнэт-сайта, які змяшчае тысячы слэнгавых адзінак, у тым ліку “нелі-
таратурных” [6]. 

Спецыяліст кампаніі IBM Э. Браўн паспрабаваў “навучыць” машыну 
выкарыстоўваць такія спецыфічныя веды (мелася на ўвазе проста далучыць 
сукупнасць дадзеных). Але машына, якая з лёгкасцю перамагла эрудытаў у 
амерыканскай тэлевізійнай віктарыне “Jeopardy!” у 2011 г., пачала пры-
мяняць слэнг без аналізу культурных дамінантаў кантэксту. Слэнг былі 
вымушаны выдаліць з памяці камп’ютара, каб не кампраметаваць ідэю. Па 
сведчанні знаўцы ў галіне штучнага інтэлекту, прафесара з універсітэта 
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Саўтгемптана Н. Шэдболта, энцыклапедычная дасведчанасць камп’ютара 
пакуль не дапамагае яму адэкватна ўдзельнічаць у недастаткова дэтэрміні-
раваных сітуацыях [7]. 

Недастатковая акрэсленасць задач у прынцыпе не дазваляе камп’ютар-
най праграме, разлічанай на катэгарычную неабходнасць, даваць дакладны 
адказ на любое пытанне, улічваць, наколькі змест паведамлення можа быць 
неадназначным. Здольнасць успрымаць аб’ёмы ведаў па-за межамі чалаве-
чага разумення не прадвызначае разумення нюансаў дыскурсу, які функцы-
януе зусім у іншым вымярэнні: “As humans, we don't realize just how 
ambiguous our communication is” ‘Як людзі мы не разумеем, наколькі неад-
назначная наша камунікацыя’ [8]. 

Сціплыя магчымасці сучаснага штучнага інтэлекту можна ўбачыць на 
наступным прыкладзе машыннага перакладу: параўнаем арыгінал і версію  
ў выкананні перакладчыка “Google translate” і яго стваральнікаў [9]. 

Аўтэнтычны тэкст на англійскай мове: …Humans are “superb” at 
switching rapidly between rules of engagement," he adds. "We live in a mass soup 
of cultures, rules and contexts. Words such as ‘wicked’ and ‘decent’ now take on 
different meanings to different people. In some ways, to ask a computer to know 
how to use a word correctly in various contexts is the ultimate challenge. The 
inoffensive use of the term ‘bullshit’ in the right context is sometimes quite hard to 
judge for humans. Even prime ministers famously struggle to grapple with the use, 
or even meaning, of slang terms such as ‘LOL’… 

Машынны пераклад на беларускую мову: …Людзі “Superb” пры 
пераключэнні паміж хутка правілаў прымянення ўзброенай сілы ", дадае ён." 
Мы жывем у масы супу культуры, правіл і ўмоў. Такія словы, як «злы» і 
«прыстойны» зараз прымаюць розныя значэнні для розных людзей. У пэўным 
сэнсе, каб задаць кампутара, каб даведацца, як выкарыстоўваць словы 
правільна ў розных кантэкстах з’яўляецца канчатковай задачай. Бяскрыўд-
ныя выкарыстанне тэрміна “глупства” ў правільным кантэксце часам 
даволі цяжка судзіць аб людзях. Нават прэм’ер-міністры ліха змагацца, каб 
змагацца з выкарыстаннем, ці нават сэнс, жаргон тэрмінаў, такіх як 
“LOL”… 

Сітуацыя вельмі падобная, з нязначнымі адхіленнямі, для розных моў і 
розных інструментаў: пераклад “Bing translate” на рускую мову ў лепшы бок 
не адрозніваецца [10]. Машынны пераклад, як няцяжка заўважыць, не 
здольны ў прынцыпе абыходзіцца без перад- і постапрацоўкі чалавекам – 
гэта рэчаіснасць бліжэйшай будучыні, магчыма, і далёкай.  

Карэктна карэліруе толькі агульнавядомае фармальнае правіла корпус-
най лінгвістыкі – пераклад па сказах, якіх шэсць. Але няма сэнсу аналізаваць 
канкрэтныя выпадкі некарэктнага словаўжывання ў прыкладах – пасля n-разо-
вай спробы прыходзіць разуменне, што больш рацыянальна не выпраўляць 
асобныя памылкі камп’ютарнага перакладчыка, а “згенерыраваць” самастойны 
тэкст з дапамогой уласнай моўнай кампетэнцыі па матывах зместу. 
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Даволі часта “стыхійная” адукацыя інафонаў ускладняецца набываннем 
“ведаў”, не ідэнтыфікаваных паводле стылёвай або сацыяльнай стратыфі-
кацыі. Выкладчыкі замежнай мовы з такой сітуацыяй сутыкаюцца даволі 
часта. Дыскурсіўная практыка праграмы Watson у лабірынтах энцыклапедый 
“Вікіпедыя” і “Urban Dictionary” пад кіраўніцтвам спецыяліста Э. Браўна, 
“доктара філасофіі ў галіне камп’ютарных навук” (Ph.D. in Computer Science) 
скончылася з адмоўным вынікам. Акронім OMG (Oh my God!) мае 59 жар-
гонных азначэнняў, рэзананс ад выкарыстання ў публічным дыскурсе 
варыянта, напрыклад, са значэннем ‘hot mess’ мог быць непрадказальным. 
Падобным чынам, як ад выкарыстання “прэм’ер-міністрамі” ў прыватных 
лістах акроніма LOL у слэнгавым значэнні (маецца на ўвазе факультатыўнае 
значэнне lots of love замест стандартнага laughing out loud).  

Метадалагічным фільтрам на ўзроўні прыкладной лінгвістыкі de facto 
з’яўляецца адпаведная кампетэнцыя ўдзельнікаў камп’ютарна апасрэдаванага 
дыскурсу, які з’яўляецца філалагічным ужо па прыкмеце выкарыстання моў. 
Штучныя ці натуральныя мовы – пытанне наступнага шэрага. У разгле-
джаным прыкладзе, каб не займацца філалагічнымі праблемамі, тым больш 
без надзеі іх вырашыць, нязручны кантэнт проста выдалілі пры дапамозе 
каманды з 35 чалавек і паставілі праграмную забарону (filter) на будучае [11]. 
Магчыма, наступная спроба будзе больш падрыхтаванай, верагодна – пасля 
такога скандалу яе не будзе ўвогуле. 

Прыведзены прыклад выяўляе праблемы сумяшчэння фармалізаванай 
матэматычнай логікі з чаканнем творчага, уласцівага толькі інтуітыўнай 
логіцы чалавека выніку. Здавалася б, дакладнае мноства інфармацыйных 
складнікаў павінна было выдаць дакладныя вынікі. Але лінгвістыка – не 
арыфметыка, тут задзейнічаны розныя ўзроўні моўнай сістэмы. Мозг 
чалавека выкарыстоўвае павольны, але надзейны алгарытм паралельнай 
апрацоўкі дадзеных па многіх каналах [12]. У выніку сума дасягнутага 
пераўзыходзіць арыфметычную суму асобных дасягненняў. Для ўліку экстра- 
і інтрарэлевантнай інфармацыі патрэбны не толькі тэкстуальны, але і 
кантэкстуальны шляхі апрацоўкі дадзеных, сацыякультурная, камуніка-
тыўная і, зразумела, дыскурсная арыентацыя стратэгіі маўлення [13].  

Энцыклапедычныя веды, як высветлілася, не вырашаюць пытання іх 
адэкватнага выкарыстання: жарганізм з пункту гледжання матэматычнай 
логікі – элемент слоўніка, а з пункту гледжання моўных заканамернасцей мае 
рознаўзроўневыя абмежаванні па ўжывальнасці. Ступень важнасці абмежа-
ванняў жаргону ў моўнай сістэме да атрымання вынікаў эксперымента  
ў разгледжаным прыкладзе, відавочна, не аналізавалася. Недаацэнка рапра-
цоўшчыкамі дыскурсных асаблівасцей кантэксту аказалася непераадольнай 
перашкодай (final frontier) для штучнага інтэлекту, і ва ўмовах дыскурснага 
вакууму дасягнуць камунікацыйнай мэты не атрымалася. 

Дыскурс, у сваю чаргу, акрамя тэксту і слоўніка фарміруюць экстра-
лінгвістычныя фактары: светапогляд, меркаванні, сістэма каштоўнасцей, 
мэты адрасата. Але ў кантэксце камп’ютарна апасрэдаванай камунікацыі тут 
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павінна ўлічвацца і інфармацыйнасць рэсурсаў. Адсутнасць дасведчанасці  
ў галіне інфармацыйнага забеспячэння, праграмавання на практыцы значна 
стрымлівае квантытатыўны і якасны патэнцыял інтэрдысцыплінарных дасле-
даванняў.  

Сітуацыйныя мадэлі ван Дэйка, ментальныя мадэлі Джонсана–Лэрда, 
фрэймы Мінскага, сцэнарыі Шэнка–Абельсана – спробы рэпрэзентаваць, 
прааналізаваць і сінтэзаваць культурныя і моўныя факты сродкамі логікі і 
матэматыкі прадпрымаюцца пастаянна. На гэтым фоне спробы атрымаць 
вынік у прыкладным даследаванні з мінімальнымі выдаткамі ведаў зразу-
мелыя, але і бесперспектыўныя: 2 × 2 = 4 у дыскурсе не працуе. Не ведаючы 
ўсіх лінгвістычных патрабаванняў да фарміравання праблемнай вобласці, 
нават прынцыпова працаздольная праграма не ўлічыць тыя аспекты, якія 
зразумелыя толькі сістэматызаванай гуманітарнай кампетэнцыі.  

Зразумела, што памылкі складаных праграм, корпусных менеджараў, 
машынных перакладчыкаў і іншых прадуктаў, якія апасрэдуюць узаема-
паразуменне штучнага iнтэлекту і чалавека, – непазбежныя. Праблема – 
невырашальная для адкрытага мноства з тысячамі “лінгвістычных перамен-
ных”, якім і з’яўляецца жывая мова. Але колькасць і якасць такіх памылак, 
«шуму» павінна «імкнуцца да нуля».  

Метадалагічны шлях да разумення і магчымага вырашэння задач на 
стыку лінгвістыкі і матэматыкі знаходзіцца ў рамках своеасаблівага кампра-
місу абстрактнай інварыянтнай логікі і яе сістэмнай рэалізацыі. Такія 
магчымасці прадстаўляе, напрыклад, матэматычная “тэорыя недакладных 
мностваў (падмностваў)” (fuzzy sets), змест якой не супярэчыць “гуманітар-
наму” (лінгвістычнаму) профілю ў сістэме пошуку шляхоў да ўдасканалення 
ўзаемадзеяння штучнага інтэлекту і жывой мовы [14]. Сумяшчэнне матэма-
тычных інструментаў і філалагічнай кампетэнцыі ўдзельнікаў камп’ютарна 
апасрэдаванай дзейнасці прадвызначае плённасць такой практыкі. 

Распазнаванне культурных дамінантаў маўлення – галоўнае пытанне 
дасканаласці штучнага інтэлекту ва ўмовах філалагічнасці дыскурсу. Толькі  
з улікам сінкрэтычнага мадэлявання можна спадзявацца на квазіразуменне 
тэксту і яго кланіраванне ў сістэме каардынат штучнага інтэлекту. Камп’ю-
тарна апасрэдаваная камунікацыя павінна, у сваю чаргу, базіравацца на комп-
лексе інтэгрыраваных у алгарытмы штучнага інтэлекту культурных мадэлей.  

Фундаментальная розніца паміж чалавекам і штучным інтэлектам – 
здольнасць чалавека своечасова спыніцца і зрабіць вывад нават ва ўмовах 
недакладных, няколькасных тэрмінаў. Такімі “недакладнымі” тэрмінамі  
ў разгледжаным вышэй выпадку, па сутнасці, і будуць лексемы, жарганізмы 
жывой мовы. Класічным прыкладам магчымасці паспяховага вырашэння 
матэматычных праблем інтуітыўным шляхам з’яўляюцца шахматы, у якіх 
магчымасць перамагаць не абумоўлена неабходнасцю лінейнага перабору 
ўсіх варыянтаў.  

Сведчаннем паспяховага развіцця прыкладной лінгвістыкі ў інтэрдыс-
цыплінарным напрамку стала корпусная лінгвістыка, якая пачала хутка 
развівацца амаль адначасова са з’яўленнем даступных шырокаму колу 
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навукоўцаў камп’ютарных тэхналогій. Наяўнасць корпуса ў еўрапейскім 
ўніверсітэце параўнальна даўно не здзіўляе. Узорам для паслядоўнікаў стаў 
знакаміты Браўнаўскі корпус [15]. Корпус па класічнай схеме складаецца  
з лінгвістычных па сутнасці дадзеных у выглядзе, як правіла, тэкстаў  
і праграмнага забеспячэння, з дапамогай якога можна структурыраваць  
і выкарыстоўваць дадзеныя. Пытанне аб тым, якая частка корпуса больш 
важная, будзе рытарычным. Больш таго, толькі ў сукупнасці лінгвістычныя 
дадзеныя і інфармацыйны інструментарый ствараюць “корпус” [16]. Сёння 
асобныя корпусныя рэсурсы могуць дасягаць некалькіх мільярдаў адзінак  
і многія з іх прадстаўлены ў Інтэрнэце.  

Беларуская прыкладная лінгвістыка адстае ад сусветных тэмпаў развіц-
ця, але пераадолець адставанне не толькі неабходна, але і магчыма. Такія 
задачы могуць паспяхова вырашацца беларускімі навукоўцамі, прыкладам 
чаго з’яўляецца прадукцыя Goldfire™ [17].  

Згаданы комплекс праграм выконвае пошук па запытаннях на нату-
ральнай мове; прадстаўляе пытальна-адказную сістэму, семантычныя лінзы 
(faceted search), рашэнні вынаходніцкіх задач, сістэмы міжмоўнага пошуку  
і машыннага перакладу; аналізуе сацыяльныя медыйныя рэсурсы (sentiment 
analysis) і г.д. 

Але аб тым, што не ўсе рэсурсы ўдасканалення прадукцыі выкарыстаны, 
сведчыць наступны тэзіс распрацоўшчыкаў: “Цікавы момант. Не толькі наша 
практыка паказвае, што чалавеку больш складана сфармуляваць неабходныя 
лінгвістычныя правілы аналізу для сваёй роднай мовы… Таму мы рэдка 
выкарыстоўваем “native speaker’аў” (носьбітаў мовы) для стварэння “семан-
тычных рухавікоў” (за выключэннем фінальных стадый тэсціравання)…”. 
Такі падыход сведчыць як аб рацыяналістычным падыходзе, так і аб 
нявыкарыстаных перспектывах удзелу прафесійных лінгвістаў. Праца над 
складанымі праграмнымі прадуктамі нагадвае мадэляванне дыскурсу, які 
пастаянна развіваецца і ўдасканальваецца. 

Класічным з’яўляецца прыклад поўнага корпуса натуральнай мовы  –
латыні [19]. Але латынь – мёртвая мова, якая застыла ў нязменным выглядзе 
многа стагоддзяў назад. Няма сумненняў, што тэарэтычна магчыма вывучыць 
і выкарыстоўваць яе не горш за старажытных рымлян, асабліва ў камп’ю-
тарна апасрэдаваным дыскурсе. Падобным чынам, сістэмы штучных моў – 
пасрэднікаў паміж мовай чалавека і штучным інтэлектам – абмежаваныя  
і закрытыя. Поспехі ў камп’ютарна апасрэдаваных даследаваннях на базе 
штучных моў не павінны здзіўляць. У той жа час не працуе аналогія  
з натуральнай мовай, індывідуальнай у кожнага яе носьбіта і адрознай  
з кожным новым фактам яе выкарыстання. Такая аналогія не можа быць 
выніковай a priori.  

“Тэхнічныя тэксты” – найбольш прыстасаванае для фармалізацыі 
катэгорый “моўнае” асяроддзе. Нават не валодаючы з дзяцінства камп’ютар-
най мовай, пасля яе вывучэння можна напісаць эфектыўную і працаздольную 
праграму. Але “стварэнне семантычнага працэсу” жывой мовы праграмнымі 
сродкамі – задача невырашальная (актыўным працэс быў тысячы год назад). 
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Можна казаць аб паспяховым вырашэнні абмежаванай прыватнай даследчай 
задачы, да якой праграмнае забеспячэнне будзе бездакорна падрыхтавана, 
але не аб замене праграмнымі сродкамі мовы жывога чалавека, як і аб 
эквівалентнасці валодання роднай і замежнай мовамі, – што наколькі 
аптымістычна, настолькі ж нерэалістычна. На самой справе праграмныя 
сродкі нават у спецыялізаваных лінгвістычных корпусах дастаткова часта 
памыляюцца. У Нацыянальным корпусе рускай мовы нават уведзена рубрыка 
“Памылкі ў корпусе” [19]. Іншая справа, што чым больш “філалагічным” 
будзе падыход, тым больш будзе шанцаў на поспех у будучым.  

 Універсалізм і фундаментальнасць савецкай сістэмы адукацыі ў 
Беларусі пад уплывам глабалізацыі паступова саступаюць дарогу вузкім 
спецыялізацыям. У сувязі з гэтым разуменне пераваг выкарыстання спе-
цыялізаванага інструментарыя і яго спрактыкаваных “аператараў” у інтэр-
дысцыплінарных даследаваннях уяўляецца прынцыпова мэтазгодным. 
Уласцівая прыкладной лінгвістыцы інфармацыйная насычанасць не толькі 
ўскладняе яе праграмнымі сродкамі, але і дазваляе ў параўнальна кароткі 
тэрмін дасягнуць сусветных стандартаў у забеспячэнні даследаванняў нават з 
нуля. Глабалізацыя, у тым ліку ў лінгвістычнай сферы, стварае надзейны 
базіс для распрацоўкі любых напрамкаў навуковай дзейнасці з апорай на 
сусветны вопыт: многае ўжо зроблена, і распрацаваныя для адной мовы 
алгарытмы часта няцяжка прыстасаваць да патрэб іншых моў.  

Прымяненне замежных распрацовак і набыццё пэўных ліцэнзійных 
прадуктаў дазваляе навучыцца эфектыўнаму выкарыстанню магчымасцей 
прыкладной лінгвістыкі і паступова выпрацаваць уласную стратэгію развіцця 
на айчынным моўным матэрыяле.  

Перспектыўнасць прыкладной лінгвістыкі не выклікае сумненняў з 
сярэдзіны XX ст. Менавіта ў сферы практычнай дзейцнасці ўжо не адно 
дзесяцігоддзе чакаюцца істотныя зрухі, якія дазволяць вынікова распрацоў-
ваць новую лінгвістычную рэчаіснасць, сфарміраваную прагрэсам штучнага 
інтэлекту.  

Міждысцыплінарны характар прыкладных даследаванняў абумоўлівае 
выкарыстанне і ўлік як інфармацыйнай абалонкі рэсурсаў, так і філалагіч-
нага, лінгвістычнага дыскурсу іх функцыянавання. На матэрыяле беларускай 
мовы такіх даследаванняў выключна мала. Аднак ёсць усе магчымасці 
ўлічыць вопыт замежных даследчыкаў.  
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Recognizing the cultural dominants of speech, producing readable translations, 

understanding the essence, abstracting and generalizing, making decisions when the situation is 
unpredetermined – the advanced development of artificial intelligence broadens the sphere of its 
interaction with the humanitarian knowledge.  In the situation of discourse computerization the 
problem of conscious appeal to one of the most important research features in the field of applied 
linguistics – interdisciplinarity becomes of great importance. The philological nature of 
information resources increases with the increase of the complexity of information processing 
goals. Ignoring this peculiarity of computer-mediated discourse turns out to be, as a rule, 
insuperable barrier when solving applied tasks. 
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