
 

 

 



 

 



 

ВСТУП 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Новітні напрями сучасної 

лінгвістики» складена Баденковою В. М. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка спеціальності 014 «Середня освіта» 014.01 Середня 

освіта (Українська мова і література).  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є новітні напрями сучасного мовознавства та 

методологія і методика науково-дослідницької діяльності у площині сучасної вітчизняної та 

зарубіжної лінгвістики. 

Міждисциплінарні зв’язки: курсу «Новітні напрями сучасної лінгвістики» властиві 

зв’язки з теоретичними та спеціальними теоретичними курсами загального фундаментального та 

професійного циклу – «Методологія та організація наукових досліджень», «Історія лінгвістичних 

вчень»,  «Загальне  мовознавство»,  «Теорія мови», «Історія  мови»,  «Стилістика», «Історія 

української літератури»,  «Розвиток українського літературознавства», «Методика навчання 

фахових дисциплін у вищих  навчальних закладах (мова, література)», зі спеціальними 

теоретичними курсами загального лінгвістичного циклу «Прагмалінгвістика», «Когнітивна 

лінгвістика», «Етнолінгвістика», «Лінгвокультурологія», як із суспільними, так і з природничими 

науками. Природничі науки: • математика (методи математичної логіки застосовуються для 

формального опису мовних категорій; математичні методи застосовуються для встановлення 

кількісних показників вживаємо ості мовних одиниць біологія (зв’язок еволюції мови і людини); 

•нейролінгвістика (вивчення норм/ патологій мовленнєвої діяльності); •анатомія і фізіологія 

(артикуляторно-акустичний аспект продукування звуків); Сусп.науки: •етнографія 

(функціонування мови в суспільствах різних типів); •соціологія (функціонування мови в різних 

соціумах); •теорія комунікації (різні види комунікації в суспільстві, у тому числі і мовна); 

•культурна антропологія  тощо. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів із основними мовознавчими 

концепціями, домінуючими лінгвістичними теоріями та новітніми напрямами у вивченні певних 

філологічних  процесів і явищ; вивчення сучасних методик філологічного аналізу для виявлення 

проблемних питань сучасного мовознавства. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Новітні напрями сучасної лінгвістики» є: 

– удосконалити практичну та теоретичну підготовку магістрантів за рахунок надання необхідного 

мінімуму теоретичних знань про основні напрями досліджень у площині сучасного вітчизняного 

та зарубіжного мовознавства, зокрема у таких галузях лінгвістики як комунікативна, когнітивна та 

зіставна лінгвістика, а також у межах гендерного та лінгвокультурологічного підходів до мови; 

– сприяти набуттю умінь самостійного аналітичного опрацювання та обґрунтування конкретних 

проблем галузі; 

– сформувати професійно-педагогічні навички та вміння, які необхідні магістрантам для їхньої 

майбутньої наукової роботи; 

– сприяти систематизації, закріпленню та розширенню теоретичних знань освітнього рівня 

магістра щодо організації науково-дослідницької діяльності, розширити наукову парадигму 



 

дослідження мовних явищ магістрантів за рахунок вивчення новітніх здобутків вітчизняних та 

зарубіжних лінгвістів; 

– збагатити лексичний запас студентів новими термінами з фахової підготовки та розвивати 

навички використання системи основних понять і термінів сучасного мовознавства;  

– виокремити найбільш вагомі та найбільш поширені парадигми досліджень мовних та 

мовленнєвих явищ на сучасному етапі, ознайомити з  оригінальними методологією та методиками 

аналізу, а також  специфічними дослідницькими векторами наукового пошуку, як-от: розвивати 

вміння і навички всебічного аналізу художнього тексту в руслі когнітивного підходу до семантики 

мовних одиниць. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

1. Здатність демонструвати знання сучасної наукової парадигми в галузі філології та динаміки її 

розвитку.  

2. Уміння користуватися науковою, навчальною, довідковою літературою. 

3. Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації, отриманої з різних джерел. 

4. Володіння навичками письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу; 

уміння вести наукову дискусію. 

5. Уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології у професійній та науковій 

діяльності. 

6. Здатність до самостійного навчання новим методам дослідження, зміни наукового профілю 

своєї діяльності. 

ІІ. Фахові:  

1. Набуття міцних знань із професійних дисциплін. 

2. Знання специфіки наукового стилю сучасної української літературної мови. 

3. Орієнтування в основних етапах розвитку науки про мову, у лінгвістичних парадигмах 

дослідження та визначення їх проблем із метою аналізу. 

4. Уміння визначати й аналізувати форми існування мови; давати оцінку мовним явищам. 

5. Уміння характеризувати і диференціювати напрями лінгвістики, їх об’єкт, предмет, 

актуальні проблеми й завдання.  

6. Володіння технологією та методикою лінгвістичного дослідження. 

7. Знання теоретичних основ наукових досліджень у площині сучасної вітчизняної та 

зарубіжної науки. 

8. Уміння  використовувати систему основних понять і термінів загального мовознавства. 

 

На вивчення навчальної дисципліни у 2 семестрі відводиться 210 годин / 7 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. Теоретична основа мовознавчих досліджень.  

Тема 1. Мова – явище соціальне (суспільне). Багатопланова природа  мови. Ізоморфізм 

мовної системи.  

Суміжні (інтердисциплінарні) із лінгвістикою галузі наукових знань. 



 

Наука як система уявлень про світ. Парадигми дослідження у сучасній лінгвістиці.  

Кредит 2. Мовна комунікація  

Тема 2. Вербальні та невербальні засоби комунікації. Поняття про паралінгвістику та 

паракінесику. 

Основи мовної комунікації. Базові поняття мовної комунікації. Поняття „комунікація”. 

Комунікативна лінгвістика. Моделі комунікації. Компоненти комунікації. Природа і форми 

комунікації. Комунікативна діяльність. Вербальні компоненти спілкування. Форми мовної 

комунікації. 

Комунікативний акт та його ознаки. Невербальні засоби комунікації.  

Тема 3. Інтернет-дискурс: структурна специфіка та конститутивні ознаки. 

Медіалінгвістика. Кінесика. Проксеміка. Культура та мова. Міжкультурна комунікація. 

Визначення поняття «культура». Культура, мова та мовлення. Міжкультурна комунікація. Аналіз 

комунікативної ситуації. 

Графодеривація як один із продуктивних способів словотворення, її основні різновиди, а 

також семантичні особливості графічних гібридів. 

Кредит 3.  Мова, етнос, суспільство.  

 Тема 4. Етнолінгвістіка. Антропологічна лінгвістика (етнолінгвістика). «Довідник» Франца 

Боасома. Менталітет. Національний характер. 

Лінгвокультурологія. Мова і національний менталітет. Лінгвокультурологічний підхід до 

мови. Лінгвокультурологія як галузь мовознавства. Напрями дослідження 

лінгвокультурологічного концепту. 

Гендер і мова. Гендерна лінгвістика. Мовний сексизм. 

Напрями досліджень у площині зіставного мовознавства. 

Теоцентрична теолінгвістика  та лінгвістичний антропоцентризм. 

Аксіологічна лінгвістика.  

Тема 5. Мова в аспекті її соціальної диференціації. Соціологічний напрям у мовознавстві. 

Соціолінгвістика: витоки, об’єкт, предмет, становлення. 

Напрями сучасних соціолінгвістичних досліджень. Методи соціолінгвістики як синтез 

лінгвістичних та соціологічних процедур. Соціолінгвістичні проблеми мовознавства. Проблема 

соціальної диференціації мови. Форми існування, соціальні різновиди мов і форми міксації мов. 

Літературна мова, народно-розмовна мова, діалект, койне, жаргон, сленг, арго, піджин, креол. 

Проблема мовної ситуації. Мовні контакти. Диглосія і білінгвізм. Інтерференція та її напрями. 

Інтеркаляція. Проблема мовної норми та варіативності.  

Основні соціальні статуси мови: національна мова, державна мова, мова міжнаціонального 

та міжнародного спілкування. Поняття про штучні мови. 

Кредит 4. Мовна ситуація та національно-мовна політика 

Тема 6. Мовна політика. Політична лінгвістика. Мова як засіб боротьби за політичну владу 

й маніпуляції суспільною свідомістю. Риторичне мистецтво політиків.  

Корпореальна лінгвістика. 

Кредит 5. Мислення та мова 

Тема 7. Психолінгвістика як наука та її місце серед наук про людину. Психолінгвістика і 

нейролінгвістика. Психологія мови. Історія виникнення і розвитку психолінгвістики. Теоретичні 

та методологічні питання психолінгвістики. Проблеми психолінгвістики. Слово та міф. Мовна 

система та мовна діяльність. 
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Сприйняття мови. Проблема свідомості. Мислення та мова. Лінгвістичні процеси і 

пізнання. Асоціативні ймовірності у різних мовних (мовленнєвих) контекстах. Розвиток мови у 

дітей.  

Нейролінгвістика. 

Кредит 6.  Нові галузі лінгвістики 

Тема 8. Когнітивна лінгвістика та її місце в науці про мову. Когнітивна наука і когнітивна 

лінгвістика. Предмет, об’єкт, витоки когнітивної лінгвістики. Завдання, принципи, тематика й 

напрями когнітивної лінгвістики. Основні поняття когнітивної лінгвістики. Сутність 

концептуалізації і категорізації як основних пізнавальних процесів. Когнітивна семантика. 

Поняття про мовні та концептуальні картини світу та їх дослідження в сучасній лінгвістиці. 

Універсальний та індивідуальний (суб’єктивний) компоненти картини світу. Концепт, 

концептосфера та їх вербалізація засобами національних мов. 

Проблема концепту в сучасній лінгвістиці. Структура концепту. Концепт і мовне значення. 

Лексичні й граматичні концепти.          

Тема 9. Когнітивні підходи до семантики мовних одиниць художнього тексту. Методика 

концептуального аналізу: методика ключових слів; аналіз словникових дефініцій ключового слова; 

вивчення багатозначності слова в процесі його розвитку; аналіз паремій; контрактивний аналіз 

еквівалентних за прямим значенням лексем різних мов; опис концепту як набору певних ознак, 

необхідних для включення їх у певний клас; виділення індивідуальних авторських концептів.  

Лінгвістика тексту. Формування і розвиток лінгвістики тексту. спільне й відмінне у 

завданнях традиційної і когнітивної лінгвістики. 

Теорiя неологiї. Лексичнi iнновацiї в сучаснiй теорiї неологiї. Видовi поняття: неологiзм, 

новотвiр, оказіоналізм. Чинники формування мовленнєвих новацій. 

Сучасна зіставна лексикологія: здобутки та перспективи. Становлення зіставної 

лексикології. 

Граматичні теорії. 

Кредит 7. Лінгвосинергетика 

Тема 10. Синергетика і лінгвістика: перспективи кооперації. Лінгвосинергетика як нова 

галузь лінгвістики. Принципи синергетики як методологія дослідження мови. Синергетика як 

наукова парадигма. Синергетика – це теорія самоорганізації в системах різноманітної природи. 

Теоретичні основи синергетики. 

Мова  як  складна синергетичної суперсистема,  Синергетика і освіта синергетика в 

контексті творчих інтенцій розвитку освіти 

Генеративна лінгвістика (трансформаційна граматика). Глибинна структура мови 

(пропозиція). «Проект вивчення зникаючих мов», «Червона книга зникаючих мов». 

Шкала збереження мов. «Атлас зникаючих мов світу, що знаходяться під загрозою 

зникнення». Лінгвістична реліктологія (варіанти назв: реліктолінгвістіка, ретролінгвістіка). 

Тема 11. Функціональна лінгвістика.  

Лінгвосеміотика. Типи знаків. Специфіка мови як знакової системи. Семіот. Будова слова. 

Семант. Трикутник Огдена-Річардса. Закон семант. Відкритості словесного знака. 

3. Рекомендована література 

Базова 

1.  Алефиренко Н. С. Современные проблемы науки о языке: Учебное пособие. М. : Флінта : 

Наука, 2005. 416 с. 



 

2. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр. М. : Языки русской культуры, 1999. 

896 с. 

3. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. К. : Видавничий центр 

«Академія», 2004.  344 с.  

4. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. 2-е вид., доповн. Київ : 

Академія, 2009. 376 с.  

5. Бацевич Ф. С. Філософія мови. Історія лінгвофілософських учень : підручник. К. : Академія, 

2008. 240 с.  

6. Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови: навч. 

посібник. К. : Вища шк., 1991. 231 с.  

7. Голубовська І. О, Корольов І. Р. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики [Текст] : курс 

лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. К. : 

Київський університет, 2011. 223 с.  

8. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних 

спеціальностей вищих закладів освіти. К.: „Академія”, 1999. 288 с. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік (2 семестр). 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, тестування, перевірка виконання 

індивідуальних завдань, контрольних і практичних робіт, завдань для самостійної роботи, 

написання рефератів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 7 

 

Галузь знань  

01 Освіта/Педагогіка  

 
Варіативна 

 

 

 
Спеціальність  

014 «Середня освіта» 

 

014.01 Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

 

 

Рік підготовки: 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

(мультипрезентація 

одного з напрямів 

лінвістики) 

                                           

1-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 210 год.  

2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 год.;   

самостійної роботи 

студента – 6 год. 

Ступінь 

магістра 

 

 20 год. 

Практичні, семінарські 

 26 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

 164 год. 

Вид контролю:  

 залік 

  

Мова викладання – українська. 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 210 год.: 46 год. – аудиторні заняття, 164 год. – 

самостійна робота (22% ~ 78%). 

 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 7 

 

Галузь знань  

01 Освіта/Педагогіка  

Варіативна 
 



 

Спеціальність  

014 «Середня освіта»,  

 

 

 

014.01 Середня освіта 

(Українська мова і 

література); 

 

 

Рік підготовки: 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

(мультипрезентація 

одного з напрямів 

лінвістики) 

                                           

1-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 210 год.  

2-й 

Лекції 

 

Ступінь 

магістра 

 

 4 год. 

Практичні, семінарські 

 8 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

 198 год. 

Вид контролю:  

 залік 

  

Мова викладання – українська.    

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для заочної форми навчання – 210 год.: 12 год. – аудиторні заняття, 198 год. – 

самостійна робота (5% ~ 95%). 

2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

Мета курсу: ознайомити студентів із основними мовознавчими концепціями, домінуючими 

лінгвістичними теоріями та новітніми напрямами у вивченні певних філологічних процесів і явищ 

з огляду на сучасний парадигмальний простір гуманітарного знання; вивчення сучасних методик 

філологічного аналізу для виявлення проблемних питань сучасного мовознавства. 

Завдання курсу:  

– удосконалити практичну та теоретичну підготовку магістрантів за рахунок надання необхідного 

мінімуму теоретичних знань про основні напрями досліджень у площині сучасного вітчизняного 

та зарубіжного мовознавства, зокрема у таких галузях лінгвістики як комунікативна, когнітивна та 

зіставна лінгвістика, а також у межах гендерного та лінгвокультурологічного підходів до мови; 

– сприяти набуттю умінь самостійного аналітичного опрацювання та обґрунтування конкретних 

проблем галузі; 

– сформувати професійно-педагогічні навички та вміння, які необхідні магістрантам для їхньої 

майбутньої наукової роботи; 

– сприяти систематизації, закріпленню та розширенню теоретичних знань освітнього рівня 

магістра щодо організації науково-дослідницької діяльності, розширити наукову парадигму 

дослідження мовних явищ магістрантів за рахунок вивчення новітніх здобутків вітчизняних та 

зарубіжних лінгвістів; 

– збагатити лексичний запас студентів новими термінами з фахової підготовки та розвивати 

навички використання системи основних понять і термінів сучасного мовознавства;  

– виокремити найбільш вагомі та найбільш поширені парадигми досліджень мовних та 

мовленнєвих явищ на сучасному етапі, ознайомити з  оригінальними методологією та методиками 

аналізу, а також  специфічними дослідницькими векторами наукового пошуку, як-от: розвивати 



 

вміння і навички всебічного аналізу художнього тексту в руслі когнітивного підходу до семантики 

мовних одиниць. 

Передумови для вивчення дисципліни: обізнаність із нормами й канонами сучасного 

мовного дискурсу та вміння представити свої наукові здобутки, що є одним із найважливіших і 

найвагоміших аспектів підготовки фахівця з університетською освітою. Курсу «Новітні напрями 

сучасної лінгвістики» властиві зв’язки з теоретичними та спеціальними теоретичними курсами 

загального фундаментального та професійного циклу – «Методологія  та організація наукових 

досліджень», «Історія лінгвістичних вчень», «Загальне  мовознавство»,  «Історія  мови»,  

«Стилістика української мови», «Сучасна українська літературна мова», «Методика навчання 

фахових дисциплін». 

 

Навчальна дисципліна складається з 7-и кредитів. 

 Очікувані результати навчання: 

– Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

– Уміння оперувати сучасним категоріально-термінологічним апаратом мовознавства; знання 

найважливіших філологічних вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл.  

– Здатність демонструвати  знання сучасної наукової парадигми в галузі філології та 

динаміки її розвитку, аналізувати ключові проблеми та спірні питання основних галузей сучасної 

лінгвістики. 

– Здатність проведення досліджень на належному рівні, застосовувати на практиці методи, 

процедури та прийоми сучасного когнітивного мовознавства. 

– Уміння демонструвати поглиблені знання в обраній конкретній галузі філології, оволодіння 

комунікативними стратегіями й тактиками, риторичними, стилістичними прийомами у різних 

сферах комунікації, адекватне використання їх для вирішення професіональних завдань. 

– Уміння орієнтуватися у парадигмальному просторі сучасної науки про мову. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

7. Дослідницькі навички й уміння. Здатність демонструвати знання сучасної наукової 

парадигми в галузі філології та динаміки її розвитку.  

8. Уміння користуватися науковою, навчальною, довідковою літературою. 

9. Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації, отриманої з різних джерел. 

10. Комунікація усна та письмова рідною мовою. Володіння навичками письмової та усної 

презентації наукового та практичного матеріалу; уміння вести наукову дискусію. 

11. Уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології у професійній та науковій 

діяльності. 

12. Здатність до самостійного навчання новим методам дослідження, зміни наукового профілю 

своєї діяльності. 

ІІ. Фахові:  

1. Набуття міцних знань із професійних дисциплін. 

2. Знання специфіки наукового стилю сучасної української літературної мови. 

3. Орієнтування в основних етапах розвитку науки про мову, у лінгвістичних парадигмах 

дослідження та визначення їх проблем із метою аналізу. 

4. Уміння визначати й аналізувати форми існування мови; давати оцінку мовним явищам. 

5. Уміння характеризувати і диференціювати напрями лінгвістики, їх об’єкт, предмет, 

актуальні проблеми й завдання.  

6. Володіння технологією та методикою лінгвістичного дослідження. 



 

7. Знання теоретичних основ наукових досліджень у площині сучасної вітчизняної та 

зарубіжної науки. 

8. Уміння  використовувати систему основних понять і термінів сучасної лінгвістики. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
Кредит 1. Теоретична основа мовознавчих досліджень.  

Тема 1. Мова – явище соціальне (суспільне). Багатопланова природа  мови. Ізоморфізм 

мовної системи.  

Суміжні (інтердисциплінарні) з лінгвістикою галузі наукових знань. 

Наука як система уявлень про світ. Парадигми дослідження у сучасній лінгвістиці.  

Кредит 2. Мовна комунікація  

Тема 2. Вербальні та невербальні засоби комунікації. Поняття про паралінгвістику та 

паракінесику. 

Основи мовної комунікації. Базові поняття мовної комунікації. Поняття „комунікація”. 

Комунікативна лінгвістика. Моделі комунікації. Компоненти комунікації. Природа і форми 

комунікації. Комунікативна діяльність. Вербальні компоненти спілкування. Форми мовної 

комунікації. 

Комунікативний акт та його ознаки. Невербальні засоби комунікації  

Тема 3. Інтернет-дискурс: структурна специфіка та конститутивні ознаки. 

Медіалінгвістика. Становлення та розвиток медіалінгвістики як напряму сучасного мовознавства. 

Сутнісні характеристики понять «медіадискурс» та «медіатекст», «медіадискурс», «масова 

комунікація», «iнтернет-вокабуляр» у сучасній медіалінгвістиці. Феномен Інтернет-комунікації. 

Кінесика Проксеміка. Культура та мова. Міжкультурна комунікація. Визначення поняття 

«культура». Культура, мова та мовлення. Міжкультурна комунікація. Аналіз комунікативної 

ситуації. 

Кредит 3.  Мова, етнос, суспільство 

 Тема 4. Етнолінгвістіка. Антропологічна лінгвістика (етнолінгвістика). «Довідник» Франца 

Боасома. Менталітет. Національний характер. 

Лінгвокультурологія. Мова і національний менталітет. Лінгвокультурологічний підхід до 

мови. Лінгвокультурологія як галузь мовознавства. Напрями дослідження 

лінгвокультурологічного концепту. 

Гендер і мова. Гендерна лінгвістика. Мовний сексизм. 

Напрями досліджень у площині зіставного мовознавства. 

Теоцентрична теолінгвістика  та лінгвістичний антропоцентризм. 

Аксіологічна лінгвістика.  

Тема 5. Мова в аспекті її соціальної диференціації. Соціологічний напрям у мовознавстві. 

Соціолінгвістика: витоки, об’єкт, предмет, становлення. 

Напрями сучасних соціолінгвістичних досліджень. Методи соціолінгвістики як синтез 

лінгвістичних та соціологічних процедур. Соціолінгвістичні проблеми мовознавства. Проблема 

соціальної диференціації мови. Форми існування, соціальні різновиди мов і форми міксації мов. 

Літературна мова, народно-розмовна мова, діалект, койне, жаргон, сленг, арго, піджин, креол. 

Проблема мовної ситуації. Мовні контакти. Диглосія і білінгвізм. Інтерференція та її напрями. 

Інтеркаляція. Проблема мовної норми та варіативності.  

Основні соціальні статуси мови: національна мова, державна мова, мова міжнаціонального 

та міжнародного спілкування. Поняття про штучні мови. 

Кредит 4. Мовна ситуація та національно-мовна політика 
Тема 6. Мовна ситуація та національно-мовна політика. 

Мовна політика. Політична лінгвістика. Мова як засіб боротьби за політичну владу й 

маніпуляції суспільною свідомістю. Риторичне мистецтво політиків.  

Корпореальна лінгвістика.  

http://sci.house/obschee-yazyikoznanie/etnolingvistika-lingvokulturologiya-yazyik-101235.html
http://sci.house/obschee-yazyikoznanie/etnolingvistika-lingvokulturologiya-yazyik-101235.html
http://sci.house/obschee-yazyikoznanie/etnolingvistika-lingvokulturologiya-yazyik-101235.html
http://sci.house/obschee-yazyikoznanie/aksiologicheskaya-lingvistika-101238.html


 

Кредит 5. Мислення та мова 

Тема 7. Психолінгвістика як наука і її місце серед наук про людину. Психолінгвістика і 

нейролінгвістика. Психологія мови. Історія виникнення і розвитку психолінгвістики. Теоретичні 

та методологічні питання психолінгвістики. Проблеми психолінгвістики. Слово та міф. Мовна 

система та мовна діяльність. 

Сприйняття мови. Проблема свідомості. Мислення та мова. Лінгвістичні процеси і 

пізнання. Асоціативні ймовірності у різних мовних (мовленнєвих) контекстах. Розвиток мови у 

дітей.  
Нейролінгвістика. 

Кредит 6.  Нові галузі лінгвістики 

Тема 8. Когнітивна лінгвістика та її місце в науці про мову. Когнітивна наука і когнітивна 

лінгвістика. Предмет, об’єкт, витоки когнітивної лінгвістики. Завдання, принципи, тематика й 

напрями когнітивної лінгвістики. Основні поняття когнітивної лінгвістики. Сутність 

концептуалізації і категорізації як основних пізнавальних процесів. Когнітивна семантика. 

Поняття про мовні та концептуальні картини світу та їх дослідження в сучасній лінгвістиці. 

Універсальний та індивідуальний (суб’єктивний) компоненти картини світу. Концепт, 

концептосфера та їх вербалізація засобами національних мов. 

Проблема концепту в сучасній лінгвістиці. Структура концепту. Концепт і мовне значення. 

Лексичні й граматичні концепти.          

Тема 9. Когнітивні підходи до семантики мовних одиниць художнього тексту. Методика 

концептуального аналізу: методика ключових слів; аналіз словникових дефініцій ключового слова; 

вивчення багатозначності слова в процесі його розвитку; аналіз паремій; контрактивний аналіз 

еквівалентних за прямим значенням лексем різних мов; опис концепту як набору певних ознак, 

необхідних для включення їх у певний клас; виділення індивідуальних авторських концептів.  

Лінгвістика тексту. Формування і розвиток лінгвістики тексту. спільне й відмінне у 

завданнях традиційної і когнітивної лінгвістики. 

Теорiя неологiї. Лексичнi iнновацiї в сучаснiй теорiї неологiї. Видовi поняття: неологiзм, 

новотвiр, оказіоналізм. Чинники формування мовленнєвих новацій. 

Сучасна зіставна лексикологія: здобутки та перспективи. Становлення зіставної 

лексикології. 

Граматичні теорії. 

Кредит 7. Лінгвосинергетика 

Тема 10.  Синергетика і лінгвістика: перспективи кооперації. Лінгвосинергетика як нова 

галузь лінгвістики. Принципи синергетики як методологія дослідження мови. Синергетика як 

наукова парадигма. Синергетика – це теорія самоорганізації в системах різноманітної природи. 

Теоретичні основи синергетики. 

Мова  як  складна синергетичної суперсистема,  Синергетика і освіта синергетика в 

контексті творчих інтенцій розвитку освіти 

Генеративна лінгвістика (трансформаційна граматика). Глибинна структура мови 

(пропозиція). «Проект вивчення зникаючих мов», «Червона книга зникаючих мов». 

Шкала збереження мов. «Атлас зникаючих мов світу, що знаходяться під загрозою 

зникнення». Лінгвістична реліктологія (варіанти назв: реліктолінгвістіка, ретролінгвістіка). 

Тема 11. Функціональна лінгвістика.  

Лінгвосеміотика. Типи знаків. Специфіка мови як знакової системи. Семіот. Будова слова. 

Семант. Трикутник Огдена-Річардса. Закон семант. Відкритості словесного знака. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 



 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усь

ого 

у тому числі 

л п лаб кон ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Теоретична основа мовознавчих досліджень 

Тема 1. Мова – явище соціальне (суспільне). 30 2 2   26 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 2. Мовна комунікація        

Тема 2. Вербальні та невербальні засоби комунікації. 

Комунікативна лінгвістика. Міжкультурна комунікація.  
16 1 2   13 

Тема 3. Інтернет-дискурс: 14 1 2   11 

Усього: 30 2 4   24 

Кредит 3.  Мова, етнос, суспільство 

Тема 4. Етнолінгвістика. Гендерна лінгвістика. 

Теолінгвістика. 

16 2 2   12 

Тема 5. Мова в аспекті її соціальної диференціації.  14 2 2   10 

Усього: 30 4 4   22 

Кредит 4. Мовна ситуація та національно-мовна політика 

Тема 6. Мовна політика 30 2 4   24 

Усього: 30 2 4   24 

Кредит 5. Мислення та мова 

Тема 7. Психолінгвістика 30 2 2   26 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 6.  Нові галузі лінгвістики 

Тема 8. Когнітивна лінгвістика та її місце в науці про мову.  14 2 2   10 

Тема 9. Когнітивні підходи до семантики мовних одиниць 

художнього тексту. Теорiя неологiї. 

16 2 2   12 

Усього: 30 4 4   22 

Кредит 7. Лінгвосинергетика 

Тема 10. Синергетика і лінгвістика: перспективи 

кооперації.  

14 2 2   10 

Тема 11. Лінгвосеміотика. Функціональна лінгвістика.  16 2 4   10 

Усього: 30 4 6   20 

Усього годин: 210 20 26   164 

 



 

Заочна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усь

ого 

у тому числі 

л п лаб кон ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Теоретична основа мовознавчих досліджень 

Тема 1. Мова – явище соціальне (суспільне). 30  1   29 

Усього: 30  1   29 

Кредит 2. Мовна комунікація        

Тема 2. Вербальні та невербальні засоби комунікації. 

Комунікативна лінгвістика. Міжкультурна комунікація.  
14 1 1   12 

Тема 3. Інтернет-дискурс: 16   16 

Усього: 30 1 1   28 

Кредит 3.  Мова, етнос, суспільство.  

Тема 4. Етнолінгвістика. Гендерна лінгвістика. 

Теолінгвістика. 

16 1 1   14 

Тема 5. Мова в аспекті її соціальної диференціації.  14 1   13 

Усього: 30 1 2   27 

Кредит 4. Мовна ситуація та національно-мовна політика 

Тема 6. Мовна політика 30  1   29 

Усього: 30  1   29 

Кредит 5. Мислення та мова 

Тема 7. Психолінгвістика 30 1 1   28 

Усього: 30 1 1   28 

Кредит 6.  Нові галузі лінгвістики 

Тема 8. Когнітивна лінгвістика та її місце в науці про мову.  20 1 1   18 

Тема 9. Когнітивні підходи до семантики мовних одиниць 

художнього тексту. Теорiя неологiї. 

10   10 

Усього: 30 1 1   28 

Кредит 7. Лінгвосинергетика 

Тема 10. Синергетика і лінгвістика: перспективи 

кооперації. 

15  1   14 

Тема 11. Лінгвосеміотика. Функціональна лінгвістика.  15    15 

Усього: 30  1   29 

Усього годин: 210 4 8   198 

 



 

5. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль 

кість 

годин 

Кредит 1. Теоретична основа мовознавчих досліджень 

1 Тема 1. Мова – явище соціальне (суспільне). Багатопланова природа та 

функції мови. Наука як система уявлень про світ. Наука як сфера людської 

діяльності.    

2 

Кредит 2. Мовна комунікація 

2 Тема 2. Вербальні та невербальні засоби комунікації. Поняття про 

паралінгвістику та паракінесику. Комунікативна лінгвістика. Міжкультурна 

комунікація. 

1 

Тема 3. Інтернет-дискурс.    1 

3-4Кредит 3.  Мова, етнос, суспільство 

3-4 Тема 4. Етнолінгвістика. Гендерна лінгвістика. Теолінгвістика 2 

Тема 5. Мова в аспекті її соціальної диференціації. Соціологічний напрям у 

мовознавстві. Соціолінгвістика. 

2 

Кредит 4. Мовна ситуація та національно-мовна політика 

5 Тема 6. Мовна політика 2 

Кредит 5. Мислення та мова 

6 Тема 7. Психолінгвістика 2 

Кредит 6.  Нові галузі лінгвістики 

7-8 

 

 

 

Тема 8. Когнітивна лінгвістика та її місце в науці про мову. Когнітивна 

наука і когнітивна лінгвістика. Проблема концепту в сучасній лінгвістиці, 

опис концепту. Поняття про мовні та концептуальні картини світу та їх 

дослідження в сучасній лінгвістиці. 

2 

Тема 9. Когнітивні підходи до семантики мовних одиниць художнього 

тексту. Лінгвістика тексту.   

2 

Кредит 7. Лінгвосинергетика 

9 Тема 10. Синергетика і лінгвістика: перспективи кооперації.     2 

10 Тема 11. Лінгвосеміотика.    2 

 Разом: 20 

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретична основа мовознавчих досліджен 

 Тема 1. Мова – явище соціальне (суспільне). Багатопланова природа 

та функції мови. Наука як система уявлень про світ. Наука як сфера 

 



 

людської діяльності. Теоретична основа наукових досліджень. Новітні 

напрями дослідження у сучасній лінгвістиці. Теоретична основа 

наукових досліджень. Методологія та методи наукових досліджень. 

Логіка лінгвістичного дослідження. 

Кредит 2-3. Мовна комунікація Мова, етнос, суспільство 

1 Тема 2. Вербальні та невербальні засоби комунікації. Поняття про 

паралінгвістику та паракінесику. Комунікативна лінгвістика. 

Міжкультурна комунікація. 

Тема 3. Інтернет-дискурс.  

Тема 4. Етнолінгвістика. Гендерна лінгвістика. Теолінгвістика.  

Тема 5. Мова в аспекті її соціальної диференціації. Соціологічний 

напрям у мовознавстві. Соціолінгвістика. 

 

2 

Кредит 5-6. Мислення та мова. Нові галузі лінгвістики 

2 Тема 7. Психолінгвістика 

Тема 8. Когнітивна лінгвістика та її місце в науці про мову. 

Когнітивна наука і когнітивна лінгвістика. Проблема концепту в 

сучасній лінгвістиці, опис концепту. Поняття про мовні та 

концептуальні картини світу та їх дослідження в сучасній лінгвістиці. 

Тема 9. Когнітивні підходи до семантики мовних одиниць художнього 

тексту. Лінгвістика тексту. 

2 

 

 Разом: 4 

 

6.Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль 

кість 

годин 

Кредит 1. Теоретична основа мовознавчих досліджень 

1 Тема 1. Мова – явище соціальне (суспільне). Багатопланова природа та 

функції мови. Наука як система уявлень про світ. Наука як сфера людської 

діяльності.    

2 

Кредит 2. Мовна комунікація 

2-3 Тема 2. Вербальні та невербальні засоби комунікації. Поняття про 

паралінгвістику та паракінесику. Комунікативна лінгвістика. 

Міжкультурна комунікація. 

2 

4 

Тема 3. Інтернет-дискурс.    2 

Кредит 3.  Мова, етнос, суспільство 

5 Тема 4. Етнолінгвістика. Гендерна лінгвістика. Теолінгвістика 2 

6-7 Тема 5. Мова в аспекті її соціальної диференціації. Соціологічний напрям 

у мовознавстві. Соціолінгвістика. 

2 

Кредит 4. Мовна ситуація та національно-мовна політика 

8-10 Тема 6. Мовна політика 

КР 

2 

2 

Кредит 5. Мислення та мова 

11-12 Тема 7. Психолінгвістика 2 



 

Кредит 6.  Нові галузі лінгвістики 

 

13-15 

 

Тема 8. Когнітивна лінгвістика та її місце в науці про мову. Когнітивна 

наука і когнітивна лінгвістика. Проблема концепту в сучасній лінгвістиці, 

опис концепту. Поняття про мовні та концептуальні картини світу та їх 

дослідження в сучасній лінгвістиці. 

2 

16-17 Тема 9. Когнітивні підходи до семантики мовних одиниць художнього 

тексту. Лінгвістика тексту.   

2 

Кредит 7. Лінгвосинергетика 

18-19 Тема 10. Синергетика і лінгвістика: перспективи кооперації.     2 

20-22 Тема 11. Лінгвосеміотика.     

КР  

4 

 Разом: 26 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль 

кість 

годин 

Кредит 1. Теоретична основа мовознавчих досліджень 

1 Тема 1. Мова – явище соціальне (суспільне). Багатопланова природа та 

функції мови. Наука як система уявлень про світ. Наука як сфера людської 

діяльності.    

1 

Кредит 2. Мовна комунікація 

 Тема 2. Вербальні та невербальні засоби комунікації. Поняття про 

паралінгвістику та паракінесику. Комунікативна лінгвістика. 

Міжкультурна комунікація. 

1 

 

 Тема 3. Інтернет-дискурс.    

Кредит 3.  Мова, етнос, суспільство 

2 Тема 4. Етнолінгвістика. Гендерна лінгвістика. Теолінгвістика 2 

 Тема 5. Мова в аспекті її соціальної диференціації. Соціологічний напрям 

у мовознавстві. Соціолінгвістика. 

Кредит 4. Мовна ситуація та національно-мовна політика 

 Тема 6. Мовна політика 1 

Кредит 5. Мислення та мова 

 Тема 7. Психолінгвістика 1 

Кредит 6.  Нові галузі лінгвістики 

 

3 

 

Тема 8. Когнітивна лінгвістика та її місце в науці про мову. Когнітивна 

наука і когнітивна лінгвістика. Проблема концепту в сучасній лінгвістиці, 

опис концепту. Поняття про мовні та концептуальні картини світу та їх 

дослідження в сучасній лінгвістиці. 

1 

 

Тема 9. Когнітивні підходи до семантики мовних одиниць художнього 

тексту. Лінгвістика тексту.   

Кредит 7. Лінгвосинергетика 



 

 Тема 10. Синергетика і лінгвістика: перспективи кооперації.     1 

 Тема 11. Лінгвосеміотика.      

 Разом: 8 

 

7. Самостійна робота  

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль 

кість 

годин 

Кредит 1. Теоретична основа мовознавчих досліджень 

1 Тема 1. Мова – явище соціальне (суспільне). Багатопланова природа та 

функції мови. Наука як система уявлень про світ. Наука як сфера людської 

діяльності.    

26 

Кредит 2. Мовна комунікація 

2 Тема 2. Вербальні та невербальні засоби комунікації. Поняття про 

паралінгвістику та паракінесику. Комунікативна лінгвістика. 

Міжкультурна комунікація. 

13 

3 Тема 3. Інтернет-дискурс.    11 

Кредит 3.  Мова, етнос, суспільство 

4 Тема 4. Етнолінгвістика. Гендерна лінгвістика. Теолінгвістика 12 

5 Тема 5. Мова в аспекті її соціальної диференціації. Соціологічний напрям 

у мовознавстві. Соціолінгвістика. 

10 

Кредит 4. Мовна ситуація та національно-мовна політика 

6 Тема 6. Мовна політика 24 

Кредит 5. Мислення та мова 

7 Тема 7. Психолінгвістика 26 

Кредит 6.  Нові галузі лінгвістики 

 

8 

 

Тема 8. Когнітивна лінгвістика та її місце в науці про мову. Когнітивна 

наука і когнітивна лінгвістика. Проблема концепту в сучасній лінгвістиці, 

опис концепту. Поняття про мовні та концептуальні картини світу та їх 

дослідження в сучасній лінгвістиці. 

10 

9 Тема 9. Когнітивні підходи до семантики мовних одиниць художнього 

тексту. Лінгвістика тексту.   

12 

Кредит 7. Лінгвосинергетика 

10 Тема 10. Синергетика і лінгвістика: перспективи кооперації.     10 



 

11 Тема 11. Лінгвосеміотика.           10 

 Разом: 164 

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль 

кість 

годин 

Кредит 1. Теоретична основа мовознавчих досліджень 

1 Тема 1. Мова – явище соціальне (суспільне). Багатопланова природа та 

функції мови. Наука як система уявлень про світ. Наука як сфера людської 

діяльності.    

29 

Кредит 2. Мовна комунікація 

2 Тема 2. Вербальні та невербальні засоби комунікації. Поняття про 

паралінгвістику та паракінесику. Комунікативна лінгвістика. 

Міжкультурна комунікація. 

12 

3 Тема 3. Інтернет-дискурс.    16 

Кредит 3.  Мова, етнос, суспільство 

4 Тема 4. Етнолінгвістика. Гендерна лінгвістика. Теолінгвістика 14 

5 Тема 5. Мова в аспекті її соціальної диференціації. Соціологічний напрям 

у мовознавстві. Соціолінгвістика. 

13 

Кредит 4. Мовна ситуація та національно-мовна політика 

6 Тема 6. Мовна політика 29 

Кредит 5. Мислення та мова 

7 Тема 7. Психолінгвістика 28 

Кредит 6.  Нові галузі лінгвістики 

 

8 

 

Тема 8. Когнітивна лінгвістика та її місце в науці про мову. Когнітивна 

наука і когнітивна лінгвістика. Проблема концепту в сучасній лінгвістиці, 

опис концепту. Поняття про мовні та концептуальні картини світу та їх 

дослідження в сучасній лінгвістиці. 

18 

9 Тема 9. Когнітивні підходи до семантики мовних одиниць художнього 

тексту. Лінгвістика тексту.   

10 

Кредит 7. Лінгвосинергетика   

10 Тема 10. Синергетика і лінгвістика: перспективи кооперації.     14 

11 Тема 11. Лінгвосеміотика.      15 



 

 Разом: 198 

 

8. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

        Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів :  

  І  – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ЗФН);     

  ІІ  – підготовка доповіді з висвітленням проблем одного з новітніх напрямів дослідження у 

сучасній лінгвістиці (для студентів ДФН). 

Підготовка та захист контрольної роботи  
Основне завдання цього виду діяльності – навчити студентів критично користуватися 

науковою літературою, виокремлювати головні аспекти, глибоко осмислювати певні питання, 

мотивувати правильність або помилковість окремих теоретичних положень, робити теоретичні 

узагальнення, чітко, логічно, послідовно викладати весь матеріал, удосконалювати навички 

володіння українським науковим стилем. Враховуючи специфіку навчального курсу,  це 

написання інформативного реферату (письмового викладення змісту), опрацювання монографії за 

одним із напрямів лінгвістичного (темою наукового дослідження). 

 

Підбір монографій для реферування здійснюється самим студентом. 

Монографія повинна бути присвячена вирішенню проблем, що формують сферу інтересів 

одного з напрямків досліджень.  

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання такі:     

1) Студент  повинен  самостійно  підібрати  монографію,  що  відповідає перерахованим вище 

вимогам; 

2) Студент повинен до закінчення курсу (у встановлений провідним викладачем строк) здати 

готову роботу, яку друкують за допомогою комп’ютера на білому папері формату А4 шрифтом 14 

Times New Roman через 1,5 міжрядковий інтервал. Обсяг машинописного тексту повинен 

становити 15 сторінок. Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: лівий – не 

менше 20 мм, правий – не менше 10 мм, верхній – не менше 20 мм, нижній – не менше 20 мм. 

3) робота повинна відповідати вимогам до написання та оформлення студентських навчально-

дослідних робіт такого типу. 

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання  
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

  

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне 

опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична 

перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних, лабораторних 



 

робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, 

написання і захист реферату, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно тоді, коли відповідь вважається повною, тобто в ній 

містяться визначення всіх понять, про які йдеться в питанні, проаналізовано об’єкт аналізу, 

охарактеризовано його семантичні та структурні ознаки. Відповідь повинна бути чіткою і 

послідовною, супроводжуватися достатньою кількістю прикладів із різних мов світу. 

Студенту виставляється дуже добре, якщо у відповіді магістранта містяться незначні 

неточності, але при цьому відповідь є повною, змістовною і логічно побудованою. 

 Студенту виставляється добре . у тих випадках, коли студент дав досить чітке та повне 

визначення аналізованого об'єкта, логічно і послідовно розкривав суть поняття, але не подав 

ілюстративного матеріалу. 

Студенту виставляється достатньо, якщо магістр не подав правильної відповіді на більшість 

із основних чи додаткових питань, не знав термінологічної системи дисципліни, а також якщо 

відповідь була нелогічною. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно за присутність на семінарському занятті, 

проте не довиконав теоретичні завдання, самостійні завдання та індивідуальну роботу. 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань самостійної 

роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: структура роботи: стислий виклад 

матеріалу, максимальна інформативність тексту, чіткий порядок викладу інформації; орфоепічна 

та орфографічна грамотність; оптимальний добір графічних зображень (схеми, таблиці, діаграми, 

тощо); відповідність змісту доповіді, презентації їх назві. 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 350 до 700 балів (за 7 кредитів), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 7 крд. 

 

*

При

мітк

а. 

Кое

фіці

єнт 

для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

 
10. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання до 

практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  (зокрема есе, реферати), 

презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 

 

11. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного матеріалу; 

пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається сутність певного 

явища, закону, процесу. 

 проблемне навчання, робота з підручником та додатковими джерелами,  спостереження 

над усним мовленням, спостереження над мовним матеріалом, порівняльний аналіз, виразне 

читання текстів; ілюстрація − метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх 

символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки та ін.). 

 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР(4)  Накопичуваль

ні бали/Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 200 700/100 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 



 

12. Рекомендована література 

Базова 

49.  Алефиренко Н. С. Современные проблемы науки о языке: Учебное пособие. М. : Флінта : 

Наука, 2005. 416 с. 

50. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр. М. : Языки русской культуры, 1999. 

896 с. 

51. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. К. : Видавничий центр 

«Академія», 2004.  344 с.  

52. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. 2-е вид., доповн. Київ : 

Академія, 2009. 376 с.  

53. Бацевич Ф. С. Філософія мови. Історія лінгвофілософських учень : підручник. К. : 

Академія, 2008. 240 с.  

54. Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови: навч. 

посібник. К. : Вища шк., 1991. 231 с.  

55. . Голубовська І. О, Корольов І. Р. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики [Текст] : курс 

лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. К. : 

Київський університет, 2011. 223 с.  

56. Ковбасюк Л. А., Романова Н. В. Сучасні лінгвістичні теорії: лекційні, практичні, самостійні 

модулі та тести:   Навчально-методичний посібник для магістрів заочної форми навчання.   

Спеціальность: 8.010103. ПМСО. Мова та література (німецька). Херсон : Вид-во  ХДУ, 2008.  96 с. 

57. Кочерган М. П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних 

спеціальностей вищих закладів освіти. К.: „Академія”, 1999. 288 с. 

58. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология : [курс лекций] / 

ВикторияВладимировна Красных. М. : ИТДГК «Гнозис», 2002. 284 с.  

59. Лінгвокультурологія як інтегрована галузь мовознавства : науководопоміжний 

бібліографічний покажчик / упоряд. і бібліогр. ред. О. А. Дікунова ; за ред. Г. М. Віняр / 
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