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Мета курсу: 

Теоретичний курс «Порівняльно-історичне мовознавство» 

удосконалює знання англійської мови та має за мету детально ознайомити 

студентів з базовими теоретичними положеннями, які складають основу 

сучасних технологій перекладу текстів різних функціональних стилів, 

формування у студентів основних практичних навичок обробки тексту при 

перекладі з англійської мови на українську та з української мови на 

англійську. 

Завдання курсу: 

- Надати магістрам необхідні для їх майбутньої роботи теоретичні та 

практичні знання і навички у галузі перекладу текстів з англійської 

мови на українську із детальним аналізом застосування 

перекладацьких прийомів та трансформацій із урахуванням 

історичних, семантичних та стилістичних особливостей  мов; 

- Розвивати творче мислення при виборі способів перекладу, а також 

при виконанні практичних завдань у спеціальних навчальних 

ситуаціях, які вимагають професійної компетенції перекладача; 

- Сформувати уявлення про специфіку професійної діяльності 

перекладача в сучасному суспільстві. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

1. Соціальна компетентність.  Продуктивно співпрацювати з різними 

партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі й функції в колективі, 

проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з 

іншими. 

2. Загальнокультурна компетентність. Аналізувати й оцінювати 

найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й 

культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного 

українського та світового суспільства. 



3. Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій. 

Раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби при 

розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, 

систематизацією, зберіганням, поданням та передаванням. 

4. Здатність навчатися упродовж життя як база професійного та 

життєвого самовизначення (long life learning competence). Усвідомлює свою 

діяльність і прагне її вдосконалити. 

ІІ. Фахові:  

a) Мовленнєва компетентність. Володіння видами мовленнєвої 

діяльності, які задіяні у перекладі (говоріння, аудіювання, читання, письмо). 

b) Соціолінгвістична компетентність. Знання та вміння, необхідні для 

здійснення соціального аспекту використання іноземної мови (лінгвістичні 

маркери мовлення).  

c) Екстралінгвістична компетентність. Знання, що виходять за межі 

лінгвістичних та перекладознавчих (фонові і предметні знання).   
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Порівняльно-

історичне мовознавство» складена Агєєвою В.О. відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістрів спеціальності 035 Філологія 

спеціалізації 035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад 

включно)) освітньої програми Переклад. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: особливості 

застосування історичних змін, які відбулися у мові, а також розвиток та 

становлення сучасних мов. 

Міждисциплінарні зв’язки: Курс «Порівняльно-історичне 

мовознавство» вивчається на базі таких дисциплін, як: загальне 

мовознавство, вступ до перекладознавства, практика перекладу з основної 

мови, порівняльна граматика іноземної та української мов, порівняльна 

лексикологія іноземної та української мов, порівняльна стилістика іноземної 

та української мов, теорія перекладу.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

a. Мета викладання навчальної дисципліни є формування знань 

студентів про закономірності та методи наукової творчості, 

розвиток практичних умінь розв’язувати завдання з постановки, 

організації, планування і виконання наукових перекладознавчих 

досліджень, ознайомлення студентів з методологічними 

засадами дослідження перекладознавства як науки, науковими 

критеріями оцінки перекладознавчих практик. 

11. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у  

студентів здатностей: 

12. 1) самостійно організовувати та проводити науково-пізнавальну 

діяльність; 

2) забезпечувати високий фаховий рівень організації та проведення 

науково-дослідної й інноваційної діяльності; 



13. 3) органічно поєднувати теоретичні положення та емпіричну 

верифікацію в процесі професійної та науково-пізнавальної діяльності; 

14. 4) опрацьовувати одержані результати, аналізувати і переосмислювати 

їх, враховуючи сучасні наукові дані. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

5. Соціальна компетентність.  Продуктивно співпрацювати з 

різними партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі й функції в 

колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними 

взаєминами з іншими. 

6. Загальнокультурна компетентність. Аналізувати й оцінювати 

найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й 

культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах 

сучасного українського та світового суспільства. 

7. Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій. 

Раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби при 

розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, 

систематизацією, зберіганням, поданням та передаванням. 

8. Здатність навчатися упродовж життя як база професійного та 

життєвого самовизначення (long life learning competence). Усвідомлює 

свою діяльність і прагне її вдосконалити. 

ІІ. Фахові:  

d) Мовленнєва компетентність. Володіння видами мовленнєвої 

діяльності, які задіяні у перекладі (говоріння, аудіювання, читання, 

письмо). 



e) Соціолінгвістична компетентність. Знання та вміння, необхідні 

для здійснення соціального аспекту використання іноземної мови 

(лінгвістичні маркери мовлення).  

f) Екстралінгвістична компетентність. Знання, що виходять за межі 

лінгвістичних та перекладознавчих (фонові і предметні знання).   

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсягнавчальної дисципліни 

Кредит 1. Порівняльно-історичне мовознавство та перші спроби розрізнення 

мов світу 

Тема 1. Зародження порівняльно-історичного мовознавства в Європі та 

в Україні 

Тема 2. Лінгвістичні погляди В. фон Гумбольдта 

Тема 3. Основні напрями порівняльно-історичного мовознавства: 

натуралістичний, психологічний напрями та молодограматизм. 

Кредит 2 Поняття мовної статики та динаміки. Американський 

структуралізм 

Тема 1. Мовна статика та мовна динаміка. Структурні та 

функціональні зміни 

Тема 2. Американський структуралізм. 

Кредит 3. Диференціація та інтеграція мов. Мовні закони 

Тема 1. Диференціація, інтеграція та взаємодія мов. 

Тема 2. Мовні закони. Дія мовних антиномій. 

Кредит 4. Лінгвогенетичні дослідження. Архетипи та стереотипи у 

мовознавстві 

Тема 1. Методика і методологія лінгвогенетичних досліджень 

Тема 2. Визначення поняття «архетип» та його роль у мовознавстві. 

Тема 3. Визначення поняття «стереотип» та його роль у мовознавстві. 

Головні відмінності між архетипами і стереотипами. 



 

3. Рекомендована література 

Базова 

Базова: 

1.  Бацевич Ф.С. Порівняльно-історичне мовознавство//К.: Нова Книга, 2009. 

2. Лисиченко Л. А. Структура мовної картини світу // Мовознавство. – 2004. 

– № 5-6. – С. 36-41. 

3. Соколовська Ж. П. Картина світу та ієрархії сем // Мовознавство. – 2002. – 

№ 6. – С. 87-91. 

4. Кочерган М. П. Зіставне мовознавство і проблема мовних картин світу // 

Мовознавство. – 2004. – № 5-6. – С. 12-30. 

5. Дубенко Ю.О. Порівняльна стилістика англійської та української мов. 

Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – 

Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 224 с. 

Допоміжна: 

1. Коцюбинський Б.В. Короткий огляд історії мовознавства. Киів, 1964 

 

2. Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство.Історія лінгвістичних вчень. 

Київ, 1984 

 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен 

5. Засоби діагностики успішності навчання: Тестові завдання, проекти, 

доповіді-презентації, контрольні роботи 
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Робоча програма навчальної дисципліни «Порівняльно-історичне 

мовознавство» для студентів спеціальності035 Філологія, шифр спеціалізації 

035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)). 

 

Розробник:Агєєва Вікторія Олександрівна, старший викладач кафедри 

перекладу, кандидат філологічних наук  ___________(Агєєва В.О.) 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри перекладу 

Протокол № __ від «__» серпня 2017 р. 

Завідувач кафедри ___________ (Солодка А.К.) 

«___» cерпня 2017 р. 



Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки Нормативна 

 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 1 

Спеціальність 

035 Філологія 

035.04 Філологія 

(Германські мови та 

літератури (переклад 

включно)) 

Рік підготовки: 

7-й  

Семестр 

Загальна кількість 

годин  - 120 

1-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 2,9 

самостійної роботи 

студента – 4,5 

Ступінь магістра 

20  

Практичні, семінарські 

20  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

80  

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 120 год.: 40 

год. – аудиторні заняття, 80 год. – самостійна робота (33% / 67%). 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: 

Теоретичний курс «Порівняльно-історичне мовознавство» 

удосконалює знання англійської мови та має за мету детально ознайомити 

студентів з базовими теоретичними положеннями, які складають основу 

сучасних технологій перекладу текстів різних функціональних стилів, 

формування у студентів основних практичних навичок обробки тексту при 

перекладі з англійської мови на українську та з української мови на 

англійську. 

Завдання курсу: 

- Надати магістрам необхідні для їх майбутньої роботи теоретичні та 

практичні знання і навички у галузі перекладу текстів з англійської 

мови на українську із детальним аналізом застосування 

перекладацьких прийомів та трансформацій із урахуванням 

історичних, семантичних та стилістичних особливостей  мов; 

- Розвивати творче мислення при виборі способів перекладу, а також 

при виконанні практичних завдань у спеціальних навчальних 

ситуаціях, які вимагають професійної компетенції перекладача; 

- Сформувати уявлення про специфіку професійної діяльності 

перекладача в сучасному суспільстві. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

9. Соціальна компетентність.  Продуктивно співпрацювати з різними 

партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі й функції в колективі, 

проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з 

іншими. 

10. Загальнокультурна компетентність. Аналізувати й оцінювати 

найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й 



культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного 

українського та світового суспільства. 

11. Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій. 

Раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби при 

розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, 

систематизацією, зберіганням, поданням та передаванням. 

12. Здатність навчатися упродовж життя як база професійного та 

життєвого самовизначення (long life learning competence). Усвідомлює свою 

діяльність і прагне її вдосконалити. 

ІІ. Фахові:  

g) Мовленнєва компетентність. Володіння видами мовленнєвої 

діяльності, які задіяні у перекладі (говоріння, аудіювання, читання, письмо). 

h) Соціолінгвістична компетентність. Знання та вміння, необхідні для 

здійснення соціального аспекту використання іноземної мови (лінгвістичні 

маркери мовлення).  

i) Екстралінгвістична компетентність. Знання, що виходять за межі 

лінгвістичних та перекладознавчих (фонові і предметні знання).   

 

 

1. Програма навчальної дисципліни 

           Кредит 1. Порівняльно-історичне мовознавство та перші спроби 

розрізнення мов світу 

Тема 1. Зародження порівняльно-історичного мовознавства в Європі та 

в Україні 

Тема 2. Лінгвістичні погляди В. фон Гумбольдта 

Тема 3. Основні напрями порівняльно-історичного мовознавства: 

натуралістичний, психологічний напрями та молодограматизм. 

Кредит 2 Поняття мовної статики та динаміки. Американський 

структуралізм 

Тема 1. Мовна статика та мовна динаміка. Структурні та 

функціональні зміни 



Тема 2. Американський структуралізм. 

Кредит 3. Диференціація та інтеграція мов. Мовні закони 

Тема 1. Диференціація, інтеграція та взаємодія мов. 

Тема 2. Мовні закони. Дія мовних антиномій. 

Кредит 4. Лінгвогенетичні дослідження. Архетипи та стереотипи у 

мовознавстві 

Тема 1. Методика і методологія лінгвогенетичних досліджень 

Тема 2. Визначення поняття «архетип» та його роль у мовознавстві. 

Тема 3. Визначення поняття «стереотип» та його роль у мовознавстві. 

Головні відмінності між архетипами і стереотипами. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем Кількість годин 
усього у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Порівняльно-історичне мовознавство та перші спроби 

розрізнення мов світу 

Тема 1. Зародження 

порівняльно-історичного 

мовознавства в Європі та в Україні 

 2 2   6 

Тема 2. Лінгвістичні погляди В. 

фон Гумбольдта 

 2 2   12 

Тема 3. Основні напрями 

порівняльно-історичного 

мовознавства: натуралістичний, 

психологічний напрями та 

молодограматизм. 

 2 2   8 

Кредит 2 Поняття мовної статики та динаміки. 

Американський структуралізм 

Тема 1. Мовна статика та мовна 

динаміка. Структурні та 

функціональні зміни 

 2 2   12 

Тема 2. Американський 

структуралізм 

 2 2   6 

Кредит 3. Диференціація та інтеграція мов. Мовні закони 

 

Тема 1. Диференціація,  2 2   4 



інтеграція та взаємодія мов 

Тема 2. Мовні закони. Дія 

мовних антиномій. 

 2 2   8 

Кредит 4. Лінгвогенетичні дослідження. Архетипи та 

стереотипи у мовознавстві 

Тема 1. Методика і методологія 

лінгвогенетичних досліджень 

 2 2   8 

Тема 2. Визначення поняття 

«архетип» та його роль у 

мовознавстві. 

 2 2   6 

Тема 3. Визначення поняття 

«стереотип» та його роль у 

мовознавстві. Головні відмінності між 

архетипами і стереотипами. 

 2 2   10 

Усього годин:  20 20   80 

 

6. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Порівняльно-історичне мовознавство та перші 

спроби розрізнення мов світу 

 

1. Тема 1. Зародження порівняльно-історичного 

мовознавства в Європі та в Україні 

2 

2. Тема 2. Лінгвістичні погляди В. фон Гумбольдта 2 

3 Тема 3. Основні напрями порівняльно-історичного 

мовознавства: натуралістичний, психологічний напрями 

та молодограматизм. 

2 

 Кредит 2 Поняття мовної статики та динаміки. 

Американський структуралізм 

 

4. Тема 1. Мовна статика та мовна динаміка. 

Структурні та функціональні зміни 

2 

5. Тема 2. Американський структуралізм 2 

 Кредит 3. Диференціація та інтеграція мов. Мовні 

закони 

 

6. Тема 1. Диференціація, інтеграція та взаємодія мов. 

 

2 

7. Тема 2. Мовні закони. Дія мовних антиномій. 2 

 Кредит 4. Лінгвогенетичні дослідження. Архетипи 

та стереотипи у мовознавстві 

2 

8. Тема 1. Методика і методологія лінгвогенетичних 

досліджень 

2 



9. Тема 2. Визначення поняття «архетип» та його роль 

у мовознавстві. 

2 

10. Тема 3. Визначення поняття «стереотип» та його 

роль у мовознавстві. Головні відмінності між архетипами 

і стереотипами. 

2 

Разом: 20 

 

8. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Порівняльно-історичне мовознавство та перші 

спроби розрізнення мов світу 

 

1. Зародження сучасних класифікацій мов за 

морфологічними ознаками. Прамова.  

26 

 Кредит 2 Поняття мовної статики та динаміки. 

Американський структуралізм 

 

2 Різниця між структуралізмом та генеративізмом мови. 

Напрямки американського структуралізму. 

Копенгагенський структуралізм. 

18 

 Кредит 3. Диференціація та інтеграція мов. Мовні 

закони 

 

3 Закономірності та чинники розвитку мов. Внутрішні 

та зовнішні причини мовних змін. 

12 

 Кредит 4. Лінгвогенетичні дослідження. Архетипи та 

стереотипи у мовознавстві 

 

4 Групування методів дослідження мови. Мовні зміни 

за О.О. Селівановою. Методи компаративістики та 

контрастивістики 

24 

Разом:  80 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

У процесі вивчення дисципліни «Порівняльно-історичне мовознавство» 

передбачено індивідуальне виконання навчально-дослідного завдання. 

Особливий акцент зроблено на диференціацію та інтеграцію мов. 

 

 

10. Методи навчання 

Під час вивчення курсу застосовуються такі методи навчання, як 

лекція-діалог, розв’язування перекладацьких задач або творчих завдань під 



час самостійної роботи або у процесі підготовки до практичних завдань, 

складання графічних схем для узагальнення теоретичного матеріалу.  

 

 

11. Методи контролю 

1. Метод усного контролю. Етапи усного опитування: постановка 

викладачем питань (завдань) з урахуванням специфіки предмета і вимог 

програми; підготовка студентів до відповіді і викладення своїх знань; 

корекція і самоконтроль викладених знань під час відповіді; аналіз і оцінка 

відповіді. 

2. Метод письмового контролю (письмові контрольні роботи, письмові 

переклади, письмові заліки тощо). 

3. Тестова перевірка знань (тести на доповнення, тести на використання 

аналогії, тести на зміну елементів тощо) 

4. Залік Усний залік. Письмовий залік у формі тестів. Оцінка. 

5. Самоконтроль. Перевірка самостійної роботи студента 

 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Усі види навчальної роботи з курсу «Порівняльно-історичне мовознавство» 

підпорядковані Європейській кредитно-трансферній системі організації 

навчального процесу та контролю студентів. Контроль здійснюється за 

допомогою письмової контрольної роботи (тестів) наприкінці кожного 

кредиту. 

Кредитний контроль передбачає перевірку стану засвоєння елементів знань 

кредиту. Завдання для контролю складаються з трьох рівнів: ознайомчо-

орієнтованого, понятійно-аналітичного та продуктивно-синтетичного. 

Загальна сума балів за одну контрольну роботу становить 40. Завдання 

першого рівня оцінюються в 5 балів, завдання другого рівня в 15 балів та 

завдання третього рівня в 20 балів. Сума балів за один кредит становить 100 

балів.  

 

 

 

 

 



Поточне тестування та самостійна робота Контрольна 

робота 

Іспит Накопичувальні 

бали під час 

проведення 

практичних занять 

Тестуванн

я під час 

проведенн

я 

практични

х занять 

Практична 

робота 

Самостійна робота 

без урахування 

контрольної 

роботи 

120 

 (40*3) 

40 400 

12 102 166 

(41,5*4) 

 

 

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 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

 

14. Рекомендована література 

Базова: 

1. Бацевич Ф.С. Порівняльно-історичне мовознавство//К.: Нова Книга, 2009. 

2. Лисиченко Л. А. Структура мовної картини світу // Мовознавство. – 

2004. – № 5-6. – С. 36-41. 

3. Соколовська Ж. П. Картина світу та ієрархії сем // Мовознавство. – 2002. – 

№ 6. – С. 87-91. 

4. Кочерган М. П. Зіставне мовознавство і проблема мовних картин світу // 

Мовознавство. – 2004. – № 5-6. – С. 12-30. 

5. Дубенко Ю.О. Порівняльна стилістика англійської та української мов. 

Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: 

НОВА КНИГА, 2005. – 224 с. 



Допоміжна: 

6. КоцюбинськийБ.В. Короткийоглядісторіїмовознавства. Киів, 1964 

 

7. УдовиченкоГ.М. Загальнемовознавство.Історіялінгвістичнихвчень. 

Київ, 1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕЬ СТУДЕНТІВ 

Усі види навчальної роботи з курсу «Порівняльно-історичне мовознавство» 

підпорядковані Європейській кредитно-трансферній системі організації 

навчального процесу та контролю студентів. Контроль здійснюється за 

допомогою письмової контрольної роботи (тестів) наприкінці кожного 

кредиту. 

Кредитний контроль передбачає перевірку стану засвоєння елементів знань 

кредиту. Завдання для контролю складаються з трьох рівнів: ознайомчо-

орієнтованого, понятійно-аналітичного та продуктивно-синтетичного. 

Загальна сума балів за одну контрольну роботу становить 40. Завдання 

першого рівня оцінюються в 5 балів, завдання другого рівня в 15 балів та 

завдання третього рівня в 20 балів. Сума балів за один кредит становить 100 

балів.  

Поточна робота на заняттях з дисципліни «Порівняльно-історичне 

мовознавство» передбачає виконання наступних завдань: опрацювання 

теоретичного матеріалу за темами, що вивчаються, усні підготовлені та 

непідготовлені діалогічні і монологічні висловлювання за темами, виконання 

письмових завдань та вправ творчого характеру тощо. Під час кожного 

практичного заняття студент отримує максимально 17 балів і це відповідає 

національному критерію «відмінно».  

За національною шкалою проводиться наступне оцінювання: 

«Відмінно» – студент вільно володіє вивченим теоретичним матеріалом 

за темою; читання текстів не викликає ніяких труднощів; робить цілком 

адекватний переклад текстів; робить усні підготовлені та непідготовлені 

діалогічні і монологічні висловлювання, що цілком відповідають вимогам 

програми; виконує всі вправи, зазначені робочою програмою, виконання 

вправ не викликає труднощів; 

«Добре» – студент достатньо вільно володіє вивченим теоретичним 

матеріалом за темою; читання текстів не викликає значних труднощів; 

робить взагалі адекватний переклад текстів; робить усні підготовлені та 



непідготовлені діалогічні і монологічні висловлювання із незначною 

кількістю помилок; виконує всі вправи, зазначені робочою програмою, 

виконання вправ не викликає значних труднощів; 

«Задовільно» – студент володіє лише частиною вивченого теоретичного 

матеріалу за темою; читання текстів викликає значні труднощі; робить 

переклад текстів із значною кількістю грубих помилок, але вони не 

спотворюють загальне розуміння тексту; робить усні підготовлені та 

непідготовлені діалогічні і монологічні висловлювання із значною кількістю 

грубих помилок; виконує лише частину вправ, зазначених робочою 

програмою, виконання вправ викликає значні труднощі; 

«Незадовільно» – студент практично не володіє теоретичним матеріалом 

за темою; під час читання текстів робить велику кількість вимовних помилок; 

робить взагалі неадекватний переклад текстів; усні висловлювання за темами 

не відповідають вимогам програми; не виконує або виконує лише незначну 

частину вправ, зазначених робочою програмою, виконання вправ викликає 

значні труднощі. 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Згідно з вимогами ЄКТС 67% навчального часу з дисципліни 

«Порівняльно-історичне мовознавство» відводиться на самостійну роботу 

студентів. Під час самостійної роботи студенти опрацьовують весь 

теоретичний та практичний матеріали, вивчені на практичних та 

індивідуальних заняттях. Самостійна робота студентів перевіряється 

викладачем та оцінюється за наступною шкалою (загальна сума оцінки 

складає 67 балів): 

«Відмінно» – 67-55 балів – студент виконує всі вправи, відведені на 

самостійне виконання; виконання вправ не викликає труднощів, студент 

може самостійно виконувати творчі завдання; 

«Добре» – 54-42 балів – студент виконує всі вправи, відведені на 

самостійне виконання, але виконання вправ викликає деякі труднощі; 



«Задовільно» – 41-29 балів – студент виконує неповну кількість вправ, 

відведених на самостійне виконання; виконання вправ викликає значні 

труднощі, але в разі пояснення та корегування викладачем студент може 

виконати подібні завдання самостійно; 

«Незадовільно» – 28-16 балів – студент не володіє матеріалом, не може 

самостійно виконати вправи після того, як вони були пояснені викладачем, 

робить велику кількість грубих помилок. 

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 

 

А – «відмінно» – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок; 

В – «дуже добре» – вище середнього рівня з кількома помилками; 

С – «добре» – загалом правильна робота з певною кількістю грубих помилок; 

D – «задовільно» – непогано, але зі значною кількістю недоліків; 

Е – «достатньо» – виконання задовольняє мінімальні критерії; 

FX – «незадовільно» – потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік; 

F – «неприйнятно» – необхідна серйозна подальша робота. 

 
 



КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

Лекція 1 

ЗАРОДЖЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО МОВОЗНАВСТВА В 

ЄВРОПІ ТА В УКРАЇНІ 

До XIX ст. мовознавство мало описовий характер. Проте ще задовго до 

цього була помічена подібність мов, яка тривалий час не знаходила 

задовільного наукового пояснення. І тільки у першій половині XIX ст.. учені 

з різних країн майже одночасно дійшли висновку, що систематичну 

подібність, яка спостерігається між різними мовами, можна пояснити лише їх 

спорідненістю, тобто тим, що всі вони виникли зі спільної мови-основи, 

прамови, і тільки пізніше кожна розвивалася своїм шляхом. Дослідити весь 

процес розвитку споріднених мов можна порівнюючи їх між собою, 

розглядаючи подібні явища у взаємозв’язку й історичній послідовності. Так 

поступово зародилося і склалося порівняльно-історичне мовознавство. 

Засновниками порівняльно-історичного мовознавства в Європі були 

данський вчений Расмус Крістіан Раск та німецькі вчені – Франц Бопп і Якоб 

Грімм. Порівняльно-історичне вивчення мов заклало підвалини для розвитку 

загального мовознавства, філософської теорії мови, основоположником якого 

був німецький учений В. фон Гумбольдт. 

Генеологічна класифікація мов була створена в XIX ст.. на основі 

досліджень Ф. Боппа і Я. Грімма. Найповніший виклад її було подано у 

працях Августа Шлейхера, ставши широко відомою під назвою «родовідне 

дерево». 

За цією класифікацією споріднені між собою мови за ступенем 

спорідненості об’єднують у родини (сім’ї), а в межах сім’ї – у групи. 

Групування мов у сім’ї здійснюється на підставі їхньої генетичної 

спорідненості, що передбачає походження цих мов від одного спільного 

джерела  прамови. 

Найпоширенішою групою мов світу є індоєвропейська сім’я мов. До її 

складу входять: 



 слов’янська група мов (східнослов’янські мови  рос., укр.., білор.; 

західнослов’янські мови  польська, чеська, словацька; південнослов’янські 

мови – болгарська, сербська, македонська); 

 балтійська група мов (литовська мова, латиська мова); 

 германська група мов (східна група мов – готська, бургундська; 

західна група мов  англійська, німецька; північна група мов – шведська, 

данська); 

 романська група мов (іспанська, португальська, французька); 

 кельтська група мов (ірландська, шотландська, бретонська); 

 індійська група мов (хінді, бенгальська, біхарська мови); 

 іранська група мов (перська, курська, осетинська). 

Фіно-угорська сім’я мов (фінська група мов, угорська група мов). 

Сім’я тюркських мов (турецька мова, узбезьца мова, туркменська 

мова). 

Монгольська сім’я мов (монгольська мова, кашицька мова). 

Сім’я іберійсько-кавказьких мов (грузинська мова, абхазька мова). 

Семітсько-хамітська сім’я мов (арамейська мова, давньоєгипетська 

мова, давньоєврейська мова). 

Китайсько-тибетська сім’я мов (китайська, тайська, в’єтнамська). 

Малайсько-полінезійська сім’я мов (індонезійська і т.д.). 

Основи морфологічної класифікації мов заклав німецький вчений 

Фрідріх Шлегель. Він поділив всі мови на два типи: флективні й афіксуючи. 

Вагомий внесок в удосконалення класифікації мов зробили В. фон 

Гумбольдт, Август Шлейхер. Август Шлейхер вважав, що оскільки сучасні 

індоєвропейські мови виникли шляхом розгалуження і множення, оскільки 

стародавній звуковий склад був простим, а структура кореня і слова – 

однотипною, остільки можливо востановити прамову – на підставі 

спостереження над усіма стародавніми індоєвропейськими мовами. 



За цією класифікацією усі мови поділяються на чотири типи: 1) 

аморфні, або кореневоізолюючі, 2) аглютинативні, 3) флективні, 4) 

інкорпоруючі, або полісентетичні. 

Аморфні мови – безформні мови, характеризуються незмінністю форм 

слів. Форма слова у них не залежить від інших слів у реченні, а є 

самостійною. Для вираження відносин між словами використовують порядок 

слів і службові слова. 

Аглютинативні мови – характеризуються використанням афіксів для 

словотворення і словозміни. Зв’язок між словами виражається в самому 

слові. Властива незмінність кореня. 

Флективні мови -  мови, в яких у вираженні граматичних значень 

провідну роль відіграє флексія (закінчення). 

Інкорпоруючі мови - відзначаються складними утвореннями, що є 

водночас і словами, і реченнями, слово-речення має у своєму складі різні 

компоненти, що передають зміст осн. і другорядних членів речення. До цього 

типу мов належать деякі палеоазіатські та індіанські мови Америки. 

Європейське мовознавство епохи середньовіччя і Відродження 

 

Протягом VI—XII ст. у Західній Європі зусилля вчених були спрямовані 

переважно на засвоєння латинської спадщини. Із зародженням і 

становленням схоластичної логіки граматику розглядали як допоміжну 

дисципліну, яка служить суто практичним потребам оволодіння читанням і 

письмом. Вивчення граматики було цілком підпорядковане логіці, визнано 

логіко-граматичні ідеї Арістотеля. Граматику Доната застосовували для 

тлумачення явищ інших мов. Лише з XIII ст., у передренесансний період, 

коли європейські вчені ширше і глибше ознайомились із працями Арістотеля, 

граматика стає частиною філософії, ключем до розуміння природи людського 

мислення. Формується концепція філософської граматики, яка 

протиставляється практичній граматиці. На основі логічних ідей у XIII ст. 

виникає логіко-граматична школа «модистів». Основою її концепції було 

розмежування в мові трьох компонентів — речі, поняття, слова, яким 

відповідали три категорії модусів — модуси існування, модуси поняття і 

модуси позначення. Основну увагу модистів було зосереджено на загальних 

способах позначення. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F


У XV—XVI ст., тобто в епоху Відродження з її культом Людини і 

Прекрасного, виникає зацікавлення культурними й науковими пошуками 

Давньої Греції, давньогрецькою мовою, згодом давньоєврейською, а також 

живими національними мовами. Канонічні тексти Біблії почали перекладати 

з давньоєврейської (Старий Заповіт) і давньогрецької (Новий Заповіт) на 

живі літературні мови. З'являються граматики європейських мов — 

іспанської та італійської (XV ст.), французької, англійської, німецької (XVI 

ст.). В Італії, Іспанії, згодом у Франції та інших країнах Європи виникають 

академії, які досліджують мови з метою їх нормування. Водночас 

формуються самостійні мовознавчі традиції. 

Розвиток мореплавства й торгівлі сприяв контактам з різномовними 

країнами, що стимулювало укладання багатомовних словників. З'явилась ідея 

про множинність мов і про можливість їх зіставного вивчення (дотепер 

мовознавці досліджували тільки свою мову). Іншими словами, закладалися 

основи зіставного вивчення мов, виявлення в них спільного й відмінного, що 

в свою чергу призвело до появи ідеї універсальної граматики. 

У XVII ст. почалися пошуки універсальних властивостей мови. Виникає ідея 

створення «всесвітньої мови», що вимагало виявлення властивостей 

реальних мов. 

У царині філософії мови простежувалися три концепції: емпірична Ф. 

Бекона, раціоналістська Р. Декарта, науково-філософська Г.В. Лейбніца. 

Френсіс Бекон (1561—1626) за основу своєї концепції філософської 

граматики взяв принципи індуктивного (емпіричного) методу пізнання. Він 

висунув ідею створення порівняльної граматики всіх мов, уякій були б 

відображені достоїнства й недоліки кожної з них. Шляхом домовленості 

можна було б створити спільну, єдину для всього людства мову, яка б 

увібрала в себе переваги всіх мов. 

Рене Декарт (1596—1650) запропонував ідею створення так званої 

філософської мови. Вона мала ввібрати таку сукупність понять, яка б дала 

змогу їй у результаті формальних операцій за певним алгоритмом виводити 

нові знання. На його думку, всі поняття можна звести до порівняно невеликої 

кількості елементарних одиниць, тобто далі неподільних ідей, які піддаються 

обчисленню. Подібно до того, як можна за один день навчитися будь-якою 

чужою мовою називати числа до безконечності, так можна сконструювати всі 

слова. Така мова повинна мати спрощену граматику (один спосіб 

відмінювання, дієвідмінювання, побудови слів без будь-яких винятків), щоб 

пересічна людина могла швидко оволодіти нею. 

Готфрід-Вільгельм Лейбніц (1646—1716) мав наметі відшукати такий 

науковий метод, який дав би змогу збагнути сутність мислення і слугував би 



засобом наукового відкриття. Він виступив з ідеєю створення універсальної 

символічної мови, близької до логіко-філософських та математичних 

побудов. За основу цієї концепції взято тезу: всі складні ідеї є комбінаціями 

простих. Ця мова, як проста система символів для вираження будь-якого 

знання, буде, на його думку, міжнародною допоміжною мовою і служитиме 

знаряддям відкриття нових істин з уже відомих за певними формальними 

правилами. Ідеї Лейбніца дали поштовх для розвитку символічної логіки і 

виявились корисними в математичній логіці та кібернетиці. 

Мовознавство XVII ст. розвивалось двома шляхами — дедуктивним 

(створення універсальної граматики) та індуктивним (спроба виявити спільні 

властивості наявних мов). 

Найвідомішим зразком індуктивного й дедуктивного підходів була 

«Всезагальна раціональна граматика» (1660), відома як граматика Пор-Рояля 

французьких філософа й логіка Антуана Арно (1612—1694) і граматиста й 

логіка Клода Лансло (1615—1695). Це перша спроба науково осмислити 

структуру й функціонування мови, показати єдність усіх мов, побудувати 

всеосяжну граматичну систему наоснові узагальнення фактів конкретних 

мов. 

Теоретичною основою граматики Пор-Рояля є філософія Декарта. 

Побудована вона за двома принципами: всезагальність і раціональність. 

Автори виходили з ідеї існування спільної логічної основи мови, від якої 

конкретні мови відхиляються тією чи іншою мірою. Через те вони вважали, 

що положення їхньої універсальної теорії незмінні й можуть застосовуватися 

до будь-якої мови, тобто не залежать від місця і часу. 

Звичайно, автори не могли проаналізувати всі мови, хоча назвою книжки 

заявили про свій намір «встановити раціональні основи, спільні для всіх мов, 

і головні відмінності, які в них трапляються». Ними проаналізовано тільки 

грецьку, латинську, давньоєврейську, французьку, італійську, іспанську, 

англійську й німецьку мови. Загалом ця праця — не зіставна, не порівняльна, 

а логіко-типологічна граматика, завдання якої зводилися до виявлення 

спільних мовних принципів і співвідношення між категоріями мови та 

мислення. Проте вже сама ідея встановлення спільних властивостей 

людських мов була важливим кроком у розвитку лінгвістичної думки. 

У книжці багато оригінальних на той час ідей. Так, мова розглядається як 

знакова система, необмежена кількість знаків якої породжується з обмеженої 

кількості елементів — звукотипів (за сучасною термінологією, фонем). 

Автори стверджують, що існують єдині фундаментальні правила 

функціонування граматичної структури. При цьому вони чітко розрізняють 

формальну і семантичну структуру речення (чого не розуміли лінгвісти 



навіть XIX і першої половини XX ст.). Більше того, вони дійшли до 

розуміння глибинних і поверхневих структур — положення, яке лише в наш 

час стали ефективно застосовувати в синтаксичних дослідженнях. 

Відштовхуючись від поверхневих явищ, автори перейшли до опису 

глибинної семантики, яка не має прямих формальних відповідників. Так, 

речення Невидимий Бог створив видимий світ (в оригіналі це речення дане 

латинською мовою) складається з трьох суджень: 1) Бог невидимий; 2) Бог 

створив світ; 3) світ видимий. Ці судження є в нашій свідомості, але не 

виражені безпосередньо. Вартим уваги є положення про синонімію мовних 

виразів, один із яких є основним, а інші — його варіантами. Як стверджує 

амери¬канський мовознавець, засновник трансформаційно-породжувальної 

граматики Н. Хомський, ця думка є аналогом сучасної ідеї трансформаційних 

правил. 

Отже, Арно і Лансло в XVII ст. виявили те, до чого прийшли лінгвісти лише 

наприкінці XX ст. їхня заслуга в тому, що вони порушили кардинальні 

теоретичні проблеми, важливі як для загальної теорії мови, так і для пізнання 

співвідношення між категоріями мислення та мови і для осягнення розумом 

механізмів, які керують моделями мовленнєвого акту. 

З XVIII до початку XIX ст. граматика Пор-Рояля була дуже популярною. І 

лише з виникненням порівняльно-історичного методу вона зазнала нищівної 

критики. Нове зацікавлення нею з'явилося в 60-ті роки XX ст. Н. Хомський 

назвав Арно і Лансло своїми попередниками (у питанні про спільні для всіх 

мов «структури думки»). За висловом сучасного американського мовознавця 

Дж. Лакоффа, «стара граматика, яка довго мала погану репутацію серед 

лінгвістів, недавно поно-вила свій престиж, що мала у свій час» (цит. за 

[Алпатов 1998: 51]). Деякі фахівці вважають, що саме з цієї граматики бере 

початок наукове дослідження мови й зародження загального мовознавства. З 

таким твер¬дженням можна не погодитися, однак ніхто не заперечить, що 

положення про мовний універсалізм і мовні універсали є одними з 

найсуттєвіших у сучасному мовознавстві. 

 

Українське мовознавство XI— XVIIIст. 

 

Початки українського мовознавства сягають періоду Київської Русі. У 

«Повісті минулих літ» ідеться про те, що наші предки цікавилися і 

загальнотеоретичними питаннями мовознавства (походженням мови і 

слов'янської мови зокрема, спорідненістю слов'янської мови з іншими, 

етимологією етнонімів поляни, бужани, полочани, древляни тощо), і 

прикладними (тлумачення запозичених грецьких і староєврейських слів). Є 



непоодинокі пояснення незрозумілих слів в одній із найдавніших пам'яток — 

Ізборнику Святослава (1073). 

У давньоруський період з'явилися перші азбуковники — невеличкі 

словнички. Серед них «О именіх'ь и глемьіхть жидовьскьімь кхзьіктьмь» та 

«Р£чь жидовьс-каго кхзьїка, преложена на роускоую», в яких тлумачаться 

біблійні власні імена осіб і топоніми, незрозумілі старослов'янські слова, а 

також розкривається символічний зміст деяких лексем. Це заклало фунда-

мент, на якому згодом були створені солідні граматичні й лексикографічні 

праці. 

Приблизно 1581-им роком датується перший церковнослов'янсько-

український рукописний словник невідомого автора «Лексись сь 

толкованіемть словенскихт словь просто», в якому пояснено тодішньою 

українською мовою 896 церковнослов'янських слів. У 1596 р. в м. Вільно 

опубліковано «Граматіку словенску, соверіпеннаго искуства осми частій 

слова» Лаврентія Зизанія (Тустановського) (60-ті роки XVI ст. — 1634) — 

першу слов'янську граматику східних слов'ян. У цьому ж році у Вільні було 

видано і перший друкований словник Л. Зизанія «Лексись, Сирчь РЄЧЄНЇА, 

ВькраттьцЬ собранньі и из слове(н)скаго язьїка на простьі(й) рускі(й) 

ДІАЛЄ(К)ТІ истол(
,
ь)кованьі», який містить 1061 церковнослов'янське слово, 

перекладене українською мовою (абіє — зараз, алчу — исти хочу,мєсть — 

помста, свідитель — св£докт>, юноша — паробок тощо). За своїм типом — 

це диференційний словник: у ньому наведено тільки такі слова, які в 

церковнослов'янській і українській мовах не збігаються. 

У 1619 р. у м. Ев'ї (коло Вільна) вийшла друком «Грамматіки СЛОВЄНСКИА 

правилноє Сунтаґма» Мелетія Смотрицького (ймовірно, 1577—1633) — 

найвизначніша граматична праця українського середньовіччя, яка служила 

майже 200 років підручником церковнослов'янської мови і була зразком для 

створення подібних праць у наступний період. Складається з чотирьох 

частин: орфографії, просодії, етимології (морфології) і синтаксису. У ній 

виділено вісім частин мови: ім'я, займенник, дієслово, дієприкметник, 

прислівник, прийменник, сполучник і вигук. Смотрицький уперше 

відокремив церковнослов'янську мову від живих слов'янських мов, 

виокремив вигук як частину мови, місцевий відмінок, а до української 

графіки ввів букву ґ. Він оригінальний теоретик, який не мав собі рівних у 

слов'янському світі аж до другої половини XVIII ст. Його граматика 

вплинула на розвиток граматичної думки в Росії («Российская грамматика» 

М. Ломоносова), Сербії, Хорватії, Болгарії, Румунії. Завдяки Смотрицькому 

українське мовознавство стало відомим чи не в усій Європі. Його по праву 

вважають основоположником української славістики. 



У 1627 р. в Києві видруковано найвизначнішу лексикографічну працю 

українського середньовіччя — «Лексіконь славеноросскій и именть 

тлькованіє» Пам-ва Беринди (між 1555 і 1560 — 1632). У цій оригінальній, 

самобутній праці 6982 книжнослов'янські та іншомовні слова пояснено 

відповідниками української мови, часто декількома синонімами (у словнику 

налічується 1400 синонімів). Це одне з найбільших зібрань української 

лексики кінця XVI— початку XVIIст. У словнику використано всі основні 

засоби лексикографічного опрацювання матеріалу: паспортизація реєстрових 

слів, ремарки (переносне, образне, метафора), ілюстрації, фразеологізми з 

реєстровими словами, відсилання до інших слів, етимологічні довідки. 

Словник Памва Беринди відіграв істотну роль у розвитку української і 

зарубіжної лексикографії. 

Наприкінці 30-х — на початку 40-х років XVIIст. було створено латинсько-

слов'янський словник «Лексикон латинській» Єпіфанія Славинецького (кін. 

XVI ст. — 1675), який дійшов до нас у багатьох списках і був опублікований 

у 1973 р. Це найбільша лексикографічна праця староукраїнського періоду, 

справжня скарбниця церковнослов'янської і староукраїнської лексики: в ній 

27 000 латинських слів перекладено церковнослов'янськими словами, а за 

відсутності церковнослов'янських відповідників — українськими. 

У середині XVIIст. з'явилися граматичні й лексикографічні праці з власне 

української мови. До них належать «Синоніма славеноросская» невідомого 

автора, що являє собою зворотну переробку «Лексікона...» Памва Беринди, 

«Лексикон словено-латинскій» Єпіфанія Славинецького й Арсенія 

Корецького-Сатановського, а також «Граматика словенська» Івана Ужевича, 

написана латинською мовою й відома у двох рукописних варіантах 

(паризькому — 1643 р. й арраському — 1645 р.). У 1970 р. її було 

опубліковано в Києві. У ній описано систему української мови середини 

XVIIст. Факти української мови порівнюються з відповідними явищами 

польської, чеської, хорватської, латинської, грецької, староєврейської. 

Відчувається прагнення автора створити працю про абстрактну слов'янську 

граматичну систему (на зразок того, що пізніше здійснили А. Арно й К. 

Лансло). В історію мовознавства Ужевич увійшов як учений, котрий перший 

науково описав українську мову. 

Отже, українська лінгвістична думка XI—XVIIIст. не відставала від 

європейської, а українська лексикографія була однією з найрозвинутіших у 

Європі. 

Потебня Олександр Опанасович 

Український мовознавець, фольклорист, літературознавець, етнограф, 

педагог, громадський діяч. Народився 22 вересня 1835 р. на хуторі Манів 



поблизу села Гаврилівка (нині Гришине Роменського району Сумської 

області) у дворянській родині. У 1856 р. закінчив Харківський університет. 

1860 р. захистив магістерську дисертацію («Про деякі символи в слов'янській 

народній поезії»), у 1874 р. — докторську («Із записок російської 

граматики»). Вчителював. У 1862—1863 рр. перебував у наукових 

відрядженнях за кордоном (Німеччина, Австрія, Чехія). У 1875 р. повернувся 

на батьківщину. Член-кореспондент Петербурзької Академії наук з 1875 р. 

Основоположник психологічного напряму у слов'янському мовознавстві. 

Автор праць із загального мовознавства, фонетики, граматики, семантики, 

етимології, діалектології, теорії словесності, фольклору, етнографії, 

досліджень про походження мови, взаємозв'язок мови і мислення. Був 

головою Харківського історико-філологічного товариства (1877—1890), 

одним із засновників Харківської громади. Працював професором 

Харківського університету. 

Основні лінгвістичні, філософські, естетичні, психологічні ідеї О. Потебні 

розроблені у працях: «О некоторых символах в славянской народной поззии» 

(1860), «Мысль и язык» (1862), «Обьяснения малорусских и сродных 

народних песен» (т. 1— 2,1883—1887), у дослідженнях: «Из записок по 

теории словесности», «Из лекции по теории словесности», «Из записок по 

русской грамматике» (т. 1—2, 1874; т. З, 1899; т. 4, 1941). 

У праці «Мысль и язык», критично проаналізувавши сучасні йому теорії про 

походження мови, вчений запропонував власну концепцію, яка була великим 

досягненням світової психолінгвістики. Вихідні тези цієї концепції такі: мова 

— діяльність, не мертвий продукт. Вона свого роду орган, що утворює 

думку; мова — суспільне явище, через мову формується суб'єкт, який 

перетворює її на дійсний реальний процес. 

О. Потебня глибоко дослідив структуру взаємозв'язку між думкою і словом. 

Він вважав, що до цієї структури входить насамперед об'єкт мислення, потім 

суб'єкт мислення, мислення, артикульовані звуки, процес асоціації між 

мисленням і вимовлянням звуків і, нарешті, процес взаєморозуміння та 

обміну думками між членами суспільства (народу), які спілкуються між 

собою за допомогою певної властивої їм мови. О. Потебня вважав, що 

ставлення людини до зовнішніх предметів зумовлене тим способом, яким ці 

предмети репрезентовані їй у мові. Кожний народ окреслений колом своєї 

мови, і вийти з нього він може тільки тоді, коли перейде в інше. 

Помітний внесок українського мислителя і в розв'язання інших 

психологічних проблем. Йому належить розгорнута теорія творчого процесу, 

дослідження ролі уяви в ньому, характеру втілення задуму у певному 

матеріалі, встановлення відмінностей між художньою і науковою творчістю. 



 

Велику увагу О. Потебня приділив психологічній проблемі співвідношення 

пізнання світу і самопізнання, показав історичний характер самопізнання, що 

виражається через ставлення до минулого і майбутнього людини. 

Самопізнання - не акт споглядання, а насамперед діяльність, у процесі якої 

людина пізнає риси своєї психіки. 

Багато цікавих міркувань учений висловив і щодо інших психічних 

феноменів: аперцепції, видів мислення, внутрішнього мовлення тощо. 

Переклав українською мовою «Одіссею» Гомера (уривки, що збереглися, 

опубліковано 1905 р.). За його редакцією виходили твори Г. Квітки-

Основ'яненка (т.1—4, 1887— 1890), П. Гулака-Артемовського (1888), І. 

Манжури (1889). 

Наукова діяльність О. Потебні, його судження, пов'язані з дослідженням 

мови і духовності, зберігають актуальність і нині. 

Поступове накопичення протягом XVI—XVIII ст. багатого фактичного 

матеріалу різноманітних мов створило передумови для пошуків нових 

методів лінгвістичних досліджень. У мовознавстві утверджуються принципи 

порівняння мов й історичного підходу до їх вивчення, що зумовило 

виникнення нової наукової парадигми — порівняльно-історичного 

мовознавства. 

Порівняльно-історичне мовознавство — один з основних напрямів 

лінгвістики, головною метою якого є вивчення споріднених мов з допомогою 

порівняльно-історичного методу. 

Передвісники порівняльно-історичного мовознавства 

Новий напрям у мовознавстві ніколи не виникає спонтанно. Окремі ідеї, які 

лягають 'у його основу, можуть мати довгу історію, тривалий час «носитися в 

повітрі», визрівати. Не є винятком і порівняльно-історичне мовознавство. Ще 

на початку XIV ст. італійський письменник Аліг'єрі Данте (1265—1321) у 

трактаті «Про народне красномовство» (1307—1308) писав про спільне 

походження італійської, провансальської та французької мов. У XVI ст. 

з'являється праця французького вченого Гівельма Постеллуса (1510—1581) 

«Про спорідненість мов». Про подібність мов ідеться й у «Розправі про 

європейські мови» Юлія-Цезаря Скалігера (1484—1558). У XVII ст. уже 

сформувалось уявлення про спорідненість семітських (Етьєн Гішар, Йов 

Лудольф), германських (Ламберт Кате), романських (Франсуа Ренуар), 

слов'янських (Юрій Крижанич) мов. Особливе значення для порівняльного 

вивчення мов мали видані Пилипом-Юханом фон Страленбергом у 1730 р. 

порівняльні таблиці мов Північної Європи і Північного Кавказу, завдяки 

чому було створено класифікацію уральських та алтайських мов, що також 



сприяло формуванню порівняльного мовознавства. Вагома роль у цьому 

процесі належить зібранням лексики різних мов, представленим у 

«Порівняльних словниках усіх мов та наріч» (1787— 1789) Петра Палласа й 

«Мітрідаті» (1806—1817) Иогана-Кристофа Аделунга та Йогана-Северина 

Фатера, що давало змогу виділити спільну лексику мов, класифікувати мови 

за спорідненістю і передбачало порівняння мов. 

Ідея історичного вивчення мов виразно проступає у праці німецького 

мовознавця Йогана-Готфріда Гердера (1774—1803) «Дослідження про 

походження мови» (опублікована в 1772 р.), де висловлено думку, що мова 

пов'язана з культурою народу, постійно розвивається і в процесі свого 

розвитку вдосконалюється. Вважають, що ця думка є підступом до 

майбутнього історичного мовознавства. 

Однак справжнім поштовхом для зародження порівняльно-історичного 

мовознавства, яке передбачає синтез порівняльного та історичного 

дослідження мов, стало ознайомлення із санскритом. Перші відомості про 

санскрит у Європу стали надходити вже в XVI ст. (листи з Індії італійця 

Філіппо Сассеті, який прожив у Індії з 1583 до 1588 р.). Однак детальне 

ознайомлення із санскритом почалось наприкінці XVIII ст. завдяки працям 

англійця Ульяма Джонса (1746—1794), який багато років прожив у Індії і 

вивчав індійську культуру. У 1786 р. він виступив у Королівському 

азіатському товаристві (його нерідко називають Інститутом східних культур) 

у Калькутті з доповіддю, в якій звернув увагу на регулярний збіг між 

формами санскриту і латинської, грецької та англійської мов. На його думку, 

така велика кількість подібних збігів не може бути випадковістю, а, навпаки, 

є свідченням походження цих мов від одного спільного предка (прамови). 

Оскільки санскрит серед названих мов — найстаріша мова, то, за 

твердженням Джонса, він і є цією прамовою. 

Це знамените відкриття Джонса в 1808 р. підтвердив німецький учений 

Фрідріх фон Шлегель (1772— 1829) у розвідці «Про мову і мудрість 

індійців». Він довів близькість санскриту до латинської, грецької, німецької 

та перської мов як за лексичним складом, так і за граматичною структурою. 

Важливим є те, що Шлегель уперше не тільки наголошував на ролі 

граматичних елементів для встановлення мовної спорідненості, а й вказував 

на методологічну важливість порівняння форм дієвідмінювання. Як і Джонс, 

він уважав санскрит найдавнішою мовою, що нібито є прамовою розглянутих 

у його праці мов. Основною ідеєю цієї праці є думка про необхідність 

порівняльного дослідження мов. Уперше в мовознавстві тут вжито термін 

порівняльна граматика. 



Сассеті, Джонс і Шлегель є лише передвісниками порівняльно-історичного 

мовознавства. Основи порівняльно-історичного мовознавства було закладено 

в першій половині XIX ст. 

Основоположники порівняльно-історичного мовознавства 

Основоположниками порівняльно-історичного мовознавства вважають 

німецьких учених Ф. Боппа, Я. Грімма, датчанина Р. Раска і росіянина О. 

Востокова. У 1816 р. опубліковано працю Франца Боппа (1791—1867) «Про 

систему дієвідмінювання санскритської мови у порівнянні з такою грецької, 

латинської, перської та германської мов», яка заклала підвалини 

порівняльно-історичного методу. У цій праці Бопп доводить спорідненість 

санскриту з переліченими мовами. Його заслугою є те, що він уперше 

розробив загальну теорію порівняльно-історичного дослідження мов на 

основі порівняння закінчень дієслів і дійшов висновку про систему їх 

відповідників у різних мовах. Учений вважав, що на основі порівняння 

фактів живих і мертвих мов можна встановити їх первісний стан. Виводячи 

праформи, він пояснював явища однієї мови за допомогою фактів іншої. Це 

було новим у методології лінгвістичних досліджень. Свій метод Бопп 

апробував на матеріалі 45 залучених до дослідження мов. Він увів у 

лінгвістичний обіг поняття звукового закону і термін індоєвропейські мови 

(його попередники вживали термін індогерманські мови). 

Видатний швейцарський мовознавець Ф. де Соссюр так оцінив внесок Ф. 

Боппа до скарбниці світової лінгвістики: «Заслуга Боппа полягає не в тому, 

що він відкрив спорідненість санскриту з деякими мовами Європи й Азії, а в 

тому, що він зрозумів можливість побудови самостійної науки, предметом 

якої є відношення споріднених мов між собою. Аналіз однієї мови на основі 

іншої, пояснення форм однієї мови формами іншої — ось що було нового в 

роботі Боппа» [Соссюр 1977: 40]. А французький мовознавець А. Мейє 

писав: «Бопп відкрив порівняльну граматику в пошуках індоєвропейської 

прамови подібно до Колумба, який відкрив Америку в пошуках шляху до 

Індії». 

У 1818 р. вийшла праця датського мовознавця Расмуса Раска (1787—1832) 

«Дослідження в галузі давньопівнічної мови, або Походження ісландської 

мови». У ній Раск доводить наявність споріднених зв'язків між ісландською, 

грецькою, латинською і балто-слов'янськими мовами та відсутність будь-

яких ознак спорідненості між ісландською і такими мовами, як гренландська, 

баскська, фінська. Що стосується використання матеріалу для порівняльно-

історичних досліджень, то Раск указав на ненадійність лексичних 

відповідників, тому, на його думку, слід довіряти граматиці: у процесі 

взаємодії мов лексика може запозичуватися, тоді як відмінкові форми і 



форми дієвідмінювання не запозичуються, а втрачаються. Звукові зміни в 

морфемах мають закономірний характер, через що фонетичні відповідники у 

споріднених мовах є регулярними. Для порівняльно-історичних досліджень 

можна використовувати лише ту лексику, яка служить для позначення 

найнеобхідніших понять. 

Усі індоєвропейські мови, на думку Раска, походять від мертвої і 

незафіксованої фракійської мови, сліди якої зберегла давньогрецька мова. її й 

слід розглядати як реального предка індоєвропейських мов. 

У 1819 р. з'явився перший том (із чотирьох) «Німецької граматики» Якоба 

Грімма (1785—1865). Зміст книжки виходить далеко за межі її назви. 

Насправді це перша порівняльно-історична граматика германських мов. У 

ній автор акцентує на історичному підході до вивчення споріднених мов і 

ретельно описує граматичні форми германських мов та діалектів у їх 

історичному розвитку, починаючи з найдавніших писемних пам'яток. Грімм 

першим сформулював конкретні закони звукових змін у мові, в тому числі 

відкрив закон пересунення приголосних, за яким система зімкнених 

приголосних усіх германських мов змістилась на один ступінь: 

індоєвропейські [Ь], [<Ч, [б] — в германські [р], [і]у [к], а індоєвропейські 

[р],> [к] — в германські [£], [ІЇі], [Ь] (пор. лат. раіег — нім. Уаіег, лат. согпи 

— нім. Ногп, лат. йио — нім. гюеі (із іюеі; див. англ. іию). Це був перший 

зразок фонетичних законів, які є загальновизнаними в сучасній лінгвістиці. 

«Німецька граматика» Грімма мала помітний вплив на написання історії 

окремих індоєвропейських мов. 

У 1820 р. відомий російський учений Олександр Христофорович Востоков 

(1781—1864) у «Розвідці про слов'янську мову» виявляє й доводить 

споріднені зв'язки між слов'янськими мовами. Це фактично перша праця з 

історичної фонетики слов'янської групи індоєвропейських мов. її значення не 

тільки в конкретних висновках щодо слов'янських мов (історія слов'янських 

мов, стосунок давньоруської мови до старослов'янської, польської та 

сербської), а й у визначенні методів історичного дослідження споріднених 

мов. Так, практично одночасно в різних країнах було «відкрито» 

порівняльно-історичний метод дослідження мов. Бопп на матеріалі відомих 

йому індоєвропейських мов, Раск на матеріалі ісландської, грецької, 

латинської та балто-слов'янських мов, Грімм на матеріалі германських, а 

Востоков — слов'янських мов незалежно один від одного дійшли 

аналогічних, взаємодоповнювальних висновків щодо порівняльно-

історичного методу. За ними пішли інші вчені, які опрацьовували принципи 

порівняльно-історичного дослідження різних груп індоєвропейської мовної 

родини. Зокрема, німецький учений Фрідріх-Крістіан Діц (1794—1876) 



створив порівняльно-історичну граматику романських мов. Він 

реконструював низку форм народної латини, не зафіксованих у писемних 

пам'ятках. Згодом його реконструкції було підтверджено знайденими під час 

археологічних розкопок текстами, написаними народною латиною. 

Німецький мовознавець Йоган-Каспар Цейс (1806—1856) написав 

порівняльно-історичну граматику кельтських мов, словенський лінгвіст 

Франко Міклошич (1813— 1891) — першу «Порівняльну граматику 

слов'янсь¬ких мов» у трьох томах, яка вийшла німецькою мовою (перший 

том «Фонетика» з'явився в 1852 р., другий «Морфологія» — в 1856 р., третій 

«Синтаксис» — у 1874 р.). 

 

 

ЛЕКЦІЯ 2 

Лінгвістичні погляди Вільгельма фон Гумбольдта 

Відкриття порівняльно-історичного методу в мовознавстві було могутнім 

поштовхом для лінгвістичної думки і відкрило широкі перспективи перед 

мовознавством. 

Першим теоретиком у галузі мовознавства, який глибоко, по-філософськи 

осмислив багатий мовний матеріал і результати зроблених до нього наукових 

досліджень, був Вільгельм фон Гумбольдт (1767—1835), німецький учений з 

різноманітними інтересами (цікавився не тільки мовознавством, а й 

антропологією, етнографією, історією, філософією, естетикою) і з яскраво 

вираженим філософським складом розуму та прагненням до теоретичних 

узагальнень. 

Гумбольдт здобув освіту у Франкфуртському (на Одері) і Геттінгенському 

університетах. Вивчав право, політику, історію. Працював дипломатом. 

Належав до передових верств прусської чиновницької аристократії. Його 

близькими друзями були Гегель, Шиллер і Гете. У 1808—1810 рр. обіймав 

посаду міністра народної освіти Німеччини. У 1810 р. заснував Берлінський 

університет, який нині носить ім'я його та його брата, природознавця й 

мандрівника Олександра фон Гумбольдта. В. Гумбольдт зробив вагомий 

внесок у філософію, естетику, юриспруденцію, літературознавство. Однак 

найбільше він прислужився мовознавству. 

Коло лінгвістичних зацікавлень Гумбольдта надзвичайно широке. Цьому 

сприяло знання багатьох мов — баскської, санскриту, китайської, семіто-

хамітських, малайсько-полінезійських й індіанських. У своїх працях 

використовував також матеріали давньоєгипетської, японської та інших мов. 

Найбільше його цікавили загальнотеоретичні й філософські проблеми 

мовознавства. 



Першою лінгвістичною розвідкою Гумбольдта була доповідь «Про 

порівняльне вивчення мов стосовно різних епох їх розвитку», виголошена в 

1820 р. в Берлінській академії. У цій доповіді викладені ідеї стадіальної 

концепції мови. Гумбольдт прагне виявити загальні закономірності 

історичного розвитку мов світу. Усі мови світу він поділяє на чотири 

морфологічних типи: 1) мови кореневі; 2) аглютинативні; 3) інкорпоруючі; 4) 

флективні (перший, другий і четвертий типи було виділено до нього А. 

Шлегелем, а інкорпоруючий уперше виокремив Гумбольдт). Ці типи мов 

учений розглядає як відображення хронологічно послідовних етапів 

світового мовотворчого процесу, як перехід від нижчої до вищої, 

досконалішої форми. За ступенем розвитку мов можна судити про ступінь 

інтелектуального розвитку народу: народ, «який більше від інших 

обдарований природою і який перебуває у сприятливіших умовах, порівняно 

з іншими, повинен отримати й найдосконалішу мову». І хоч нині останнє 

положення Гумбольдта (перехід кореневих мов у аглютинативні, а далі 

аглютинативних у флективні як найдосконаліші) вважають помилковим, сама 

ідея структурного зіставлення мов стала основою нової мовознавчої 

дисципліни, яка успішно розвивається, — лінгвістичної типології. У XX ст. 

стадіальну теорію відродив і розвивав радянський мовознавець М. Я. Марр. 

Відомими є невеликі розвідки Гумбольдта «Про буквене письмо та його 

зв'язок з будовою мови» (1824) і «Про двоїну» (1827). Найціннішою є його 

тритомна праця «Про мову каві на острові Ява», яку вчений не встиг 

завершити. її було опубліковано посмертно в 1836— 1840 рр. У 

теоретичному вступі до неї «Про різноманітність будови людської мови та її 

вплив на духовний розвиток людства» Гумбольдт виклав свою теоретичну 

концепцію, свою філософію мови. Ця праця стала знаменитою і справила 

великий вплив на розвиток мовознавства. 

Філософська концепція мови Гумбольдта визначається ідеями німецької 

класичної філософії (І. Кант, Г.-В.-Ф. Гегель, Ф.-В. Шеллінг, Ф.-Г. Якобі). 

Провідною думкою концепції, її теоретико-методологічною основою є 

антропологічний підхід до мови, за якого вивчення мови повинно 

здійснюватися в тісному зв'язку зі свідомістю і мисленням людини, її 

культурою та духовним життям. 

Услід за Кантом Гумбольдт розглядав свідомість як особливу першооснову, 

яка не залежить від матерії й розвивається за своїми законами. Застосовуючи 

це положення до визначення мови, він пише: «Мова є душа в усій її 

сукупності. Вона розвивається за законами духа». Як мова загалом 

нерозривно пов'язана з людською духовною силою, так кожна конкретна 

мова пов'язана з духом народу — носія цієї мови. Мова — це зовнішній вияв 



духа народу: «мова народу є його дух, а дух народу є його мова, і важко 

уявити собі щось більш тотожне». Первинним є дух народу: «[...] духовна 

сила є найбільш життєвою і самостійною пер¬шоосновою, а мова залежить 

від неї». У той же час дух народу можна пізнати тільки через мову. Мова 

відображає найсвоєрідніші й найтонші риси народного духа, проникає в його 

таємниці. 

Гумбольдт констатує нерозривність понять «мова» і «народ», «мова» і 

«культура». За його твердженням, мова є надбанням окремого народу, а 

народ — це спільність людей, що розмовляє однією мовою. Мова невіддільна 

від культури. Вона тісно пов'язана з духовним розвитком людства, 

відображає розвиток культури. Мова закладена в самій природі людини. 

Вона необхідна для розвитку її духовних сил і формування світогляду. 

На противагу лінгвістам, які розглядали мову як технічний засіб вираження 

думки, Гумбольдт доводить, що мова і мислення тісно пов'язані між собою і 

що мова — це той орган, який творить думку. Отже, мислення не просто 

залежить від мови, а певною мірою зумовлюється кожною конкретною 

мовою; мови — органи оригінального мислення націй. 

Пізнання світу залежить від мови, оскільки вона не безпосередньо 

відображає світ, а інтерпретує його. Отже, в кожній мові закладено своє 

світобачення, і вона стає посередником між людиною та зовнішнім світом. 

Мова ніби описує навколо людини зачароване коло, вийти з якого можливо 

лише вступивши в інше коло, тобто вивчивши іншу мову. Вивчення 

іноземної мови, — зауважує Гумбольдт, — можна було б через те порівняти з 

набуттям нової точки зору в колишньому світорозумінні; до певної міри так 

воно і є, тому що кожна мова утворює тканину, зіткану з понять та уявлень 

певної частини людства». Йдеться про те, що мови по-різному членують світ: 

те, що в одній мові охоплено одним словом, в іншій розподіляється між 

двома словами, а ще в іншій не має словесного вираження й передається 

описово словосполученням або реченням. Для Гумбольдта далеко не одне й 

те саме, коли мова використовує для поняття одне слово чи описовий зворот: 

«те, що в понятті представлене як єдність, не виявляється таким у виразі, і 

вся реальна дійсність окремого слова пропадає для поняття, якому не 

вистачає такого вираження». Це положення Гумбольдта донині викликає 

бурхливі суперечки. Згодом його розвинули американські вчені Е. Сепір і Б. 

Уорф, які висунули гіпотезу лінгвальної відносності (її часто називають 

гіпотезою Сепіра — Уорфа). Про життєвість гумбольдтівського положення 

свідчить той факт, що в наш час надзвичайно популярною в мовознавстві є 

проблема мовних картин світу. 



Прогресивним є положення Гумбольдта про творчий характер мови. За своєю 

суттю мова є щось постійне і водночас у кожний момент змінне. Формою 

існування мови є розвиток. Мова — організм, який вічно себе породжує. Це 

жива діяльність людського духа, єдина енергія народу, яка виходить із 

глибин людської сутності й пронизує все її буття. Мову, згідно з 

Гумбольдтом, слід розглядати не як мертвий продукт, а як творчий процес, 

безперервну діяльність, що перетворює «звук у вираження думки». 

Суперечність між незмінністю і змінністю мови Гумбольдт трактує так: «У 

кожен момент і в будь-який період свого розвитку мова [...] уявляється 

людині на відміну від усього вже пізнаного й продуманого нею — 

невичерпною скарбницею, в якій дух завжди може відкрити щось ще 

невідоме, а почуття — завжди по-новому сприйняти щось ще не відчуте [...]. 

Мова насичена переживаннями багатьох попередніх поколінь і зберігає їх 

живе дихання, а покоління ті через звуки материнської мови, які й для нас 

стають вираженням наших почуттів, пов'язані з нами національними й 

родинними зв'язками. Ця почасти стійкість, почасти змінність мови створює 

особливе відношення між мовою і поколінням, яке нею розмовляє». 

Положення про динаміку мовного розвитку та зв'язок кожного стану мови з 

попереднім було реакцією на антиісторичну і механістичну концепцію мови 

XVII—XVIII ст., а також на логічні й універсалістські концепції, в тому числі 

граматику Пор-Рояля. 

Після виходу аналізованої праці Гумбольдта жоден із теоретичних напрямів 

мовознавства не міг не брати до уваги розмежування синхронії і діахронії. 

Із цим положенням пов'язана ідея Гумбольдта про необхідність розрізнення 

мови й мовлення: «мова як сукупність її продуктів відрізняється від окремих 

актів мовленнєвої діяльності». Учений вперше закликає вивчати живе 

народне мовлення. 

Викликає зацікавленість і вчення Гумбольдта про форму в мові. Форма — це 

«постійне й однакове в діяльності духа, взяте в усій сукупності своїх зв'язків і 

систематичності, що підносить членороздільний звук до вираження думки». 

Форма, а не матерія є сутністю мови. Усе в мові відображає її форму (і 

фонетика, і граматика, і лексика). Для виявлення форми мови необхідне її 

системне вивчення. Це положення Гумбольдта згодом запозичив 

швейцарський мовознавець Ф. де Соссюр, у вченні якого воно 

трансформувалося в сентенцію «мова — це форма, а не субстанція». 

Гумбольдт розрізняє зовнішню (звукову, граматичну тощо) і внутрішню 

форми. Внутрішня форма мови — це сукупність шляхів, способів та 

прийомів (своєрідний механізм, інтелектуальна модель), за допомогою яких 

позамовний зміст передається зовнішніми звуковими засобами. Іншими 



словами, це спосіб, яким категорії мислення об'єктивізуються в мові. 

Внутрішня форма є своєрідною для кожної мови і виявляється та втілюється 

в зовнішній формі. Своєрідність внутрішньої форми кожної мови проступає 

як у членуванні лексикою світу, так і в системі граматичних категорій і в 

неповторних структурах усіх мовних рівнів. 

Внутрішня форма є головною в мові порівняно із зовнішньою. Вона, по-

перше, відрізняє одну мову від іншої (внутрішня форма кожної мови є 

неповторною); по-друге, фіксує особливості національного світобачення. 

Поняття внутрішньої форми згодом творчо використав український 

мовознавець О. Потебня щодо слова. Під внутрішньою формою він розумів 

відображені в етимології слова певні ознаки. 

У зв'язку із внутрішньою формою Гумбольдт торкається проблеми значення 

й смислу слова. Слово не є прямою назвою предмета, а позначенням того, як 

той предмет був осмислений мовотворчим актом у конкретний момент 

винаходу слова, тобто словом позначається особливе бачення предмета, а не 

сам предмет. Цим і пояснюється різноманіття виразів для одного й того 

самого предмета. Так, у санскриті, де слона називають то таким, який двічі 

п'є, то двозубим, то одноруким, кожен раз розуміючи один і той самий 

предмет, трьома номенами позначені три різні поняття. 

Варті уваги типологічні ідеї Гумбольдта. На його думку, форми багатьох мов 

у найбільш загальному можуть збігатися. Це пояснюється подібністю органів 

мовлення та спільними (однаковими) законами мислення, які не залежать від 

етнічної належності людей. Від етносів залежить те, як у їхніх мовах 

реалізуються загальні закони мислення. Тому Гумбольдт не сприймає 

дедуктивності всезагальної граматики, яка підходить до вивчення конкретних 

мов від готових логічних схем. Граматики конкретних мов, за його 

переконанням, повинні будуватися на індуктивній основі. 

Мову Гумбольдт розглядає як «напружене» живе Ціле, сукупність 

протилежних і взаємопередбачуваних першооснов, які перебувають у 

динамічній рівновазі. У мові він помітив такі антиномії: мови і мислення, 

мови і мовлення, стійкості і змінності, об'єктивного і суб'єк-тивного, 

індивідуального і колективного та ін. 

Отже, з появою праць Гумбольдта настав новий етап у розвитку 

мовознавства. Учений створив струнку й цілісну лінгвістичну концепцію, 

теоретично обґрунтував статус порівняльно-історичного мовознавства, 

заклав основи загального й теоретичного мовознавства. Його по праву 

вважають основоположником цих наук. Наукова творчість Гумбольдта 

справила глибокий вплив на розвиток лінгвістики. На проголошених ним 



теоретичних положеннях ґрунтуються різні сучасні напрями у мовознавстві: 

соціолінгвістика, менталінгвістика, етнолінгвістика, антрополінгвістика та ін. 

 

Лекція 3 

Основні напрями порівняльно-історичного мовознавства 

Порівняльно-історичне мовознавство другої половини XIXст. 

супроводжувалося вдосконаленням прийомів лінгвістичного аналізу, 

розширенням наукових горизонтів. Встановлюються зв'язки мовознавства з 

іншими науками, формуються нові школи: натуралізм, психологізм, 

молодограматизм. 

Натуралістичний (біологічний) напрям у порівняльно-історичному 

мовознавстві 

Першим напрямом, який виник у надрах порівняльно-історичного 

мовознавства, був натуралізм. 

Натуралізм — напрям, який поширював принципи і методи природничих наук 

на вивчення мови і мовленнєвої діяльності. 

Виникнення натуралістичної школи зумовлене бурхливим розвитком у 

середині XIXст. природничих наук. Основоположником натуралізму став 

німецький мовознавець Августп Шлейхер (1821—1868) — професор 

Єнського університету. Основними працями ЙІлейхера є «Мови Європи в 

систематичному огляді» (1850), «Морфологія церковнослов'янської мови» 

(1852), «Про морфологію мови» (1859), «Підручник литовської мови» з 

хрестоматією і словником (1856 — 1857), «Порівняльно-історичні 

дослідження» (1848), «Німецька мова» (1860), «Компендіум порівняльної 

граматики індоєвропейських мов» (1861). 

Натуралістична концепція мови найповніше і найчіткіше викладена у працях 

«Теорія Дарвіна і мовознавство» (1863) і «Значення мови для природної істо-

рії людини» (1865). У них у концентрованому вигляді подано теоретичні 

погляди Шлейхера, в яких синтезовано ідеї Боппа, Гумбольдта і Дарвіна. 

Шлейхер вважає, що «встановлені Дарвіном для видів тварин і рослин закони 

можуть бути застосовані в головних своїх рисах до організмів мов». Цю тезу 

автор підкріплює окремими положеннями. Так, зокрема, він переносить 

запозичену з біологічної систематики класифікацію рослин і тварин (рід, вид, 

підвид, різновид, особина) на класифікацію мов. Роду відповідає прамова, 

виду — мова певного етносу, підвиду — діалект, різновиду — говірка, 

особині — мовлення окремих людей. 

Розвиток мови, за Шлейхером, відбувається за законами, які не мають 

винятків (поняття законів розвитку мови вперше ввів у мовознавство саме 



Шлейхер). Учений переносить на мову закон мінливості видів і закон 

боротьби за існування. На його думку, в мовознавстві навіть легше, ніж у 

природознавстві, простежити зміну мов, установити походження нових форм 

із колишніх, оскільки є давні пам'ятки писемності, які засвідчують факти 

мов, що існували більше двох тисячоліть тому (санскрит, давньолатинська та 

ін.). Як весь органічний світ розвивався з одноклітинних організмів, так само 

й мови світу беруть свій початок від найпростіших мов. Відмінності між 

мовами зумовлені відмінностями життєвих умов народів, які користуються 

тією чи іншою мовою. 

Положення Дарвіна про боротьбу за існування в рослинному і тваринному 

світі, згідно з яким виживають найпристосованіші, найжиттєздатніші види, 

знаходить своє підтвердження на матеріалі історії мов: «у теперішній період 

життя людства переможцями у боротьбі за існування виявляються переважно 

мови індоєвропейського племені; поширення їх безперервно триває, тоді як 

багато інших мов уже витіснено». 

Оскільки мова — це природний організм, то людина безсила суттєво щось 

змінити в ній, так само як не може змінити будову людського організму. 

Життя мови, за переконанням Шлейхера, складається з двох періодів: 

доісторичного та історичного (цю тезу вчений запозичив у Гегеля). У 

доісторичному періоді мова розвивається від простої до складної, збага-

чується новими формами (тут Шлейхер іде за Гумбольдтом, який 

стверджував, що всі вищі форми мови виникли з простіших: аглютинативні з 

ізолюючих, а флективні з аглютинативних). В історичному періоді 

відбувається регрес, розпад мови (звуки «зношуються», зникає багатство 

форм, простежується тенденція до спрощення). Це період старіння і 

поступового вмирання мови. Цим твердженням Шлейхер заперечує Гумбо-

льдту, який вважав, що мова постійно вдосконалюється. Він, як і романтики, 

стверджував, що морфологічно складні давні класичні мови (санскрит, 

давньогрецька, латинська) були найдосконалішими. Ця концепція 

ґрунтувалася на матеріалі індоєвропейських мов, які змінювалися від 

синтетизму до аналітизму. 

Морфологічні типи мов, на думку Шлейхера, відповідають різним епохам у 

розвитку землі: кристал — кореневі (ізолюючі) мови, рослинний світ — 

аглютинативні мови, тваринний світ — флективні мови. 

Під впливом природничих наук Шлейхер створив свою теорію родовідного 

дерева. Його заслугою є те, що він чітко сформував поняття індоєвропейської 

прамови, тобто мови, від якої походять усі індоєвропейські мови. Такою 

мовою він цілком резонно вважав не санскрит, як вважали до нього, а мову, 

яка існувала до появи писемності і зникла, але яку на основі живих мов та 



пам'яток писемності мертвих мов можна реконструювати. Санскрит, слушно 

доводить він, не індоєвропейська прамова, а найстаріша представниця 

індоєвропейської родини мов. Згідно з його теорією родовідного дерева 

колись єдина мова (прамова) внаслідок розселення мовців по різних 

територіях розпалася на частини, а ті частини в свою чергу розпадалися далі. 

На схемі родовідного дерева показано етапи цього розпаду. 

індоєвро-    *\ ' пейська 

~словяно-литовська 

греко- 

італо-        італо- 

кельтська кельтська^ 

арю-греко- 

італо- 

кельтська 

німецька 

литовська 

слов'янська 

кельтська 

італійська 

албанська 

грецька 

іранська 

індійська 

Сама схема уже застаріла, але принцип генетичної класифікації 

використовують і нині. Тепер теорію родовідного дерева синтезували з 

теорією хвиль Й. Шмідта, за якою індоєвропейська мова існувала на великій 

території, не була єдиною, а складалася з низки діалектів. Нові мовні явища, 

що виникали на певній території, поширювались, як хвилі від кинутого у 

воду каменя. 

Шлейхер вважав: що далі на схід живе народ, то більш давньою є його мова, 

а що далі на захід, то менше давніх рис і більше новоутворень вона має. 

Для Шлейхера індоєвропейська мова була цілком реальною. Метою 

компаративних досліджень він вважав реконструкцію індоєвропейської 

прамови. Рекон-струюючи на основі фонетичних законів праформи, він 

настільки був упевнений, що відтворює реальну прамову, що навіть написав 

цією «мовою» байку «Вівця і коні». Компаративісти наступних поколінь, 

знаючи про індоєвропейську мову значно більше, ніж Шлейхер, ніколи не 

пробували повторити його експеримент. Сучасні вчені вважають, що поки 

що немає процедури синхронізації реконструйованих праформ 



(реконструйовані праформи можуть стосуватися різних епох існування 

прамови). Та й прамова не була однорідною, а складалася з діалектів і 

говірок. Зрештою, реконструювати можна те, що має залишки (сліди) в 

сучасних мовах, а те, що зникло, реконструювати неможливо. 

Шлейхер, на відміну від інших лінгвістів, розрізняв мовознавство і 

філологію. Мовознавство відносив до природничих наук, а філологію — до 

історичних. Мовознавця він порівнював із ботаніком (вивчає все, що є в 

мові), а філолога (літератора) — із садівником (доглядає за мовою, культивує 

все краще в ній). 

Натуралістичну концепцію мови, крім Шлейхера, розвивали німецькі вчені 

Моріц-Карл Рапп (1803— 1883), який написав праці «Фізіологія мови» 

(1840), «Порівняльна граматика як природнича наука» (1852); Макс Мюллер 

(1823—1900), відомий своїми «Лекціями з науки про мову» (1861), в яких 

дуже спрощено трактував мовну діяльність («Мозок виділяє думку, як 

печінка виділяє жовч»), та американський лінгвіст Вільям-Дуайт Уїтні 

(1827—1894), який у 1875 р. опублікував дослідження «Життя і ріст мови». 

Натуралістична концепція, зокрема ідеї Шлейхера, справили вплив на 

компаративістів наступного покоління — молодограматиків, які сприйняли 

його положення про розвиток мови, в тому числі поняття мовного закону, 

однак відмовилися від стадіальної теорії та від ідеї «розпаду» мов. 

У мовознавстві залишилися сформульовані Шлейхером принципи 

порівняльно-історичного дослідження, концепція родовідногодерева, робочі 

прийоми реконструкції праформ, зокрема позначення зірочкою (*) 

незасвідчених реконструйованих форм (їх стали використовувати всі 

компаративісти). Інші положення, зокрема пояснення причин розвитку мови 

тільки біологічними чинниками, характеристика індоєвропейських мов як 

найдосконаліших, відрив розвитку мов від історії суспільства, зазнали 

критики. Адже мову не можна прирівнювати до організму, який 

народжується, росте, розвивається, старіє і вмирає. Смерть мов має не біоло-

гічний, а соціальний та історичний характер. Як зазначив О. Потебня, 

«організм живе самостійно, а слово тільки в устах людини». Мова може 

загинути тільки разом із народом — її носієм. 

Психологічний напрям 

Під впливом ідей Гумбольдта й у зв'язку з інтенсивним розвитком психології 

в середині XIXст. виник психологічний напрям у мовознавстві. 

Психологічний напрям — сукупність течій, шкіл, концепцій, які розглядають 

мову як феномен психологічного стану і діяльності людини чи народу. 

У цьому напрямі одразу виокремилися дві концепції — індивідуального 

психологізму і колективного психологізму. Обидві концепції спираються на 



ідеї Гумбольдта, який, з одного боку, пропагував індивідуально-

психологічний підхід до тлумачення мовних явищ, ратував за врахування 

фактора людської особистості, індивідуальної психіки, а з іншого, говорячи 

про загальнолюдський розум, мислення духа, стверджував, що об'єднувальна 

функція свідомості виробляється колективно у процесі спільної 

життєдіяльності, в якій мова відіграє вирішальну роль. Представники 

індивідуального психологізму досліджували психологію мовлення, тобто 

психічні процеси, пов'язані з мовленнєвими актами, а представники 

колективного психологізму — психологію мови, тобто психологічні 

закономірності,що виявляються в системі мови і в її історичному розвитку. 

Непоодинокими були намагання синтезувати ці дві концепції й розглядати 

мову і як специфічний вияв психології народу, і як особливий механізм уяв-

лень у душі окремої людини. 

Психологізм характерний для порівняльно-історичного мовознавства всієї 

другої половини XIXст. Усі психологічні течії в мовознавстві об'єднані 

розглядом мови як феномену психологічного стану й діяльності людини або 

народу, різко негативним ставленням до логічної школи в мовознавстві й 

акцентуванням на провідній ролі психології в поясненні мовних процесів. У 

своїх працях психологісти наголошують на невідповідності логічних і 

лінгвальних категорій, що є свідченням розриву з традиціями логічної 

(раціональної) граматики, і на приматі ідеально-психічних категорій над 

матеріально-мовними. Лінгвістичний аналіз нерідко підміняли 

психологічним, якоюсь мірою позбавляючи лінгвістику власного предмета. 

Психологізм, таким чином, став методологічною базою мовознавства. 

Психологізм характерний для праць таких учених XIXст., як Ф. Бенеке, Г. 

Лотце, Г. Штейнталь, М. Ла-царус, О. Потебня, В. Вундт, К. Бюлер та ін. 

Своєрідно розвивали психологізм і представники молодограматичного 

напряму в мовознавстві. 

Основоположником психологізму в науці про мову вважають Гей мана 

Штейнталя (1823—1899) — професора Берлінського університету, 

послідовника ідей В. Гумбольдта і психолога Й.-Ф. Гербарта. У Гербарта 

Штейнталь запозичив так звану асоціативну психологію, згідно з якою вся 

діяльність людської свідомості зводиться до саморуху уявлень, що керується 

законами асиміляції (поєднання і закріплення тотожних або близьких 

уявлень), апперцепції (залежність нового сприйняття від маси попередніх 

уявлень у свідомості індивіда) й асоціації (встановлення зв'язків між 

уявленнями за подібністю, контрастом, суміжністю тощо). Виходячи із 

законів руху уявлень, Штейнталь намагався пояснити утворення й розвиток 



мови і мислення в індивіда. Ті самі закони, на його думку, спричинили 

походження й розвиток мови в суспільстві. 

Свою психологічну концепцію мови Штейнталь виклав у працях: 

«Граматика, логіка і психологія, їх принципи і взаємовідношення» (1855), 

«Вступ до психології та мовознавства» (1871), «Походження мови» (1851), 

«Класифікація мов як розвиток мовної ідеї» (1850), «Характеристика 

найважливіших типів будови мов» (1860), «Філософія мови» (1858), 

«Філософія, історія і психологія та їх взаємовідношення» (1863). 

Психологічну концепцію Штейнталя можна звести до таких найголовніших 

ідей: 

1)  мовознавство належить до психологічних наук, оскільки мовлення — це 

духовна діяльність; 

2) предметом мовознавства є мова як об'єкт психологічного спостереження. 

Мова — це «вираження усвідомлених внутрішніх, психологічних і духовних 

рухів, станів і відношень за допомогою артикульованих звуків»; 

3)  «народний дух» знаходить своє відображення в моралі, звичаях, вчинках, 

традиціях, фольклорі, але найбільше у мові, тому мовознавство «є 

найкращим вступом до психології народу»; 

4) проблеми сутності й походження мови є ідентичними, позаяк мова 

постійно й однаковим способом породжується душею людини; 

5)  слід розрізняти предметне (логічне) і мовне мислення. Предметне 

мислення — це уявлення про предмети і явища об'єктивного світу. Мовне 

мислення — уявлення, вичленені зі сфери предметного мислення. Отримане 

уявлення — це внутрішня форма. Мовне мислення пов'язане з «мовною 

свідомістю»; 

6) мова як психічне явище не виключає її залежності від суспільства. В 

індивіда виникають психічні утворення, комплекси уявлень, які без впливу 

інших людей не виникли б або виникли б дуже пізно. 

Філософія мови Штейнталя є реакцією на логічну граматику XIXст. і 

натуралізм Шлейхера. Логічна концепція мови була представлена працями 

німецького вченого Карла Беккера (1775—1849), особливо його розвідкою 

«Організм мови» (1841), де найповніше викладено авторську теорію логічної 

граматики. Зробивши критичний аналіз цієї праці, Штейнталь доводить, Що 

слово і поняття, речення і судження, граматичні категорії і логічні категорії 

не є тотожними: «категорії мови і логіки несумісні і так само мало можуть 

співвідноситися між собою, як поняття кола і червоного». Несприйняття 

логічної концепції мови спричинило заміну деяких традиційних мовознавчих 

термінів новими, наприклад, психологічний суб'єкт, психологічний предикат 

тощо. 



У 1860 р. Штейнталь із Лацарусом заснували ♦Журнал психології народів і 

мовознавства», в якому популяризували свої психологічні погляди на мову. 

Зокрема доводили, що мова — предмет психологічного спостереження. 

Позаяк існує два розділи психології — індивідуальна психологія і психологія 

народів, то можна стверджувати про психіку суспільства — народну пси-

хологію. Завдання народної психології, чи психології народів, — 

дослідження специфічних «способів життя і форм діяльності духа» в різних 

народів. Через мовні явища дослідники прагнули осягнути * закони духовно-

го життя в націях, у політичних, соціальних і релігійних спільнотах і 

встановити зв'язки типів мови з типами мислення й духовної культури 

народів, тобто закладали основи нової науки — етнопсихології. 

Вагомий внесок в етнопсихологію початку XXст. зробив Вільгельм Вундт 

(1832—1920) — німецький філософ і психолог, який написав 10-томну 

працю «Психологія народів. Дослідження законів розвитку мови, міфів і 

звичаїв» (1900—1920). Це перший спеціаліст-психолог (не мовознавець!), 

який вивчав мову, її сутність, механізм функціонування й розвитку. 

Психологію він вважав основною філософською наукою. Емпірична база 

будь-якого наукового пізнання, на його думку, — психічний процес, який є 

предметом психології. 

Вундт створив свою систему народної (соціальної) психології. її об'єктом є 

мова, міфи, звичаї, що, за його переконанням, відповідає трьом видам 

психічних процесів — уявленням, почуттям і волі. Мова — першооснова 

поезії та науки, міфи — релігії, звичаї — моралі. Індивідуальну психологію 

Гербарта замінив власною волюнтаристською: замість спільності уявлень, 

про яку говорили Штейнталь і Лацарус, використовував поняття спільності 

імпульсивних вольових дій. 

Із психологічних позицій він пояснював походження мови, розвиток 

структурних типів мов, а також такі суто мовні явища, як типи речень, 

порядок слів у реченні тощо. Оригінальним є його твердження, що психоло-

гічною основою утворення речення є не поєднання уявлень в одне ціле, як 

вважали до нього, а, навпаки, їх розщеплення (розкладення). 

Видатним представником психологічного напряму в слов'янському 

мовознавстві є Олександр Опанасо-вич Потебня (1835—1891) — український 

мовознавець, засновник Харківської лінгвістичної школи, визначна фігура у 

світовій лінгвістиці, теоретик у мовознавстві, рівних якому не було в 

Російській імперії. Крім мовознавства він досліджував проблеми філософії, 

літературознавства, фольклору. 

Усе життя Потебні пов'язане з Харківським університетом, де він навчався і 

працював. Як лінгвіст, він вивчав проблеми загального мовознавства, 



фонетики, морфології, синтаксису, семасіології, діалектології слов'янських 

мов та порівняльно-історичної граматики індоєвропейських мов. 

Надзвичайно багато уваги приділив дослідженню мови художніх творів і 

взаємозв'язків мови й мистецтва. 

Істотний вплив на Потебню справили ідеї Гумбольдта, якого він вважав 

геніальним провісником нової теорії мови, зокрема його теорії мистецтва й 

науки як явищ людської свідомості, що розвиваються в мові. Багато в чому 

він був послідовником Штейнталя, особливо в поглядах щодо зближення 

порівняльно-історичного методу із психологізмом. 

До найважливіших праць Потебні належать ♦Думка і мова» (1862), «Мова і 

народність» (1895), «Про націоналізм» (1905), «Із записок з руської 

граматики» в чотирьох томах (т. 1—2, 1874; т. З, 1899; т. 4, 1941), «До історії 

звуків руської мови» (1873—1886), «Замітки про малоруське наріччя» (1866), 

«З лекцій із теорії словесності» (1894), «Із записок з теорії словесності», 

«Слово о полку Ігоревім. Текст і примітки» (1878), «Пояснення 

малоросійських і споріднених народних пісень» у двох томах (1883—1887), 

«Про деякі символи в слов'янській народній поезії» (1860). 

У науковій діяльності Потебні виділяють два періоди: перший (1860—1865) 

— дослідження мови у зв'язку з опрацюванням філософсько-психологічної 

теорії мови, яка ґрунтується на ідеях Гумбольдта і Штейнталя; другий 

(1865—1891) — дослідження фонетики, граматики, діалектології 

слов'янських мов і психології словесно-художньої творчості (Потебню 

вважають творцем лінгвістичної поетики). 

У праці «Думка і мова» Потебня досліджує питання про взаємозв'язок мови і 

мислення. 

Услід за Гумбольдтом він доводить, що «поезія і проза, мистецтво й наука є 

явищами мови», що мова — це не раз назавжди сформований факт, а 

діяльність, яка має великі можливості розвитку: «мова є засобом не виражати 

вже готову думку, а створювати її [...], вона є не відображенням 

сформованого світогляду, а основою його формування». Говорячи про 

нерозривний зв'язок мови і мислення, Потебня водночас протестував проти 

підпорядкування граматики логіці, яке «[...] призводить до змішування й 

ототожнення таких явищ мови, які є різними, якщо приступити до 

спостереження з однією упередженою думкою про те, що апріорність у 

спостережних науках, як мовознавство, дуже небезпечна». Мовознавча 

концепція Потебні підкреслено психологічна. 

Потебня розвинув положення Гумбольдта про те, що «всяке розуміння є 

нерозуміння». Почуту фразу кожен розуміє не зовсім так (у такому обсязі), як 



той, хто її вимовив. Це розуміння залежить від життєвого досвіду, 

інтелектуального розвитку, психічних особливостей індивіда тощо.  

Деякі вчені в цьому твердженні Потебні вбачали «суб'єктивно-ідеалістичне 

розуміння слова», перебільшення розуміння по-своєму. Однак насправді 

мовознавець лише констатує, що різні люди, розуміючи висловлене (почуте) 

в основному однаково, вкладають у нього свої семантичні нюанси. Це 

підтверджують сучасні асоціативні експерименти. 

Мова, зазначає Потебня, пов'язана з мисленням, однак сфера мови не 

збігається зі сферою думки. На зорі людства думка відставала від мови, на 

середньому етапі розвитку людства вони розвивалися паралельно, а на 

третьому етапі (етапі абстрактності) думка покидає мову як таку, що не 

задовольняє її вимог. Саме цим, вважає Потебня, можна пояснити, що думка 

художника, скульптора, музиканта реалізується не у слові, а думка 

математика втілюється в умовних знаках. 

При утворенні слова наявне вже враження зазнає нових змін, ніби вдруге 

(повторно) сприймається. Це друге сприйняття називається апперцепцією. У 

кожному слові дія думки полягає у порівнянні двох мислених комплексів — 

пізнаваного і раніше пізнаного. Спільне між пізнаваним і пізнаним 

служитиме основою для нової номінації. Отже, сам процес пізнання є 

процесом порівняння. 

Потебня творчо переосмислив поняття внутрішньої форми Гумбольдта, 

звузивши його до конкретного, але більш визначеного поняття внутрішньої 

форми слова. У кожному слові, за Потебнею, можна виділити суб'єктивне й 

об'єктивне. Наприклад, суб'єктивним для слова стіл будуть форми стола, 

матеріал, із якого він зроблений тощо, а для слова вікно — різні форми, рами, 

різновид скла тощо. Якщо вилучити суб'єктивне, то в слові залишаться звук 

(зовнішня форма) і етимологічне значення (об'єктивне, внутрішня форма). 

Так, внутрішньою формою для слова стіл є постелене, а для слова вікно — 

те, через що дивляться. «Слово, — продовжує Потебня, — власне, виражає 

не всю думку, яка приймається за його зміст, а тільки одну її ознаку. Образ 

стола може мати багато ознак, але слово стіл означає тільки постелене». 

Усе сказане про слово стосується й будь-якого твору мистецтва. Так, у 

скульптурі Феміди, яка символізує правосуддя, зовнішньою формою є 

матеріал, з якого вона зроблена, а внутрішньою — пов'язка на очах, терези і 

меч. Символізм мови — поезія, втрата внутрішньої форми — проза. У мові 

відбувається постійна зміна поетичного і прозаїчного мислення. Багато слів 

із утраченою внутрішньою формою набувають нового значення, і для цього 

нового значення з попереднього буде взято уявлення, образ. Учення про 



внутрішню форму слова глибоко вкорінилося у світовій лінгвістичній 

традиції. 

Цікавим є вчення Потебні про «згущення думки», тобто зведення 

різноманітних явищ до порівняно невеликої кількості знаків чи образів, що 

особливо яскраво ілюструють байки і прислів'я: образ байки завжди сто-

сується багатьох осіб і ситуацій; це саме можна сказати й про прислів'я. У 

слові згущення думки є його природним станом (воно майже завжди 

співвідноситься з багатьма денотатами). 

Розглядаючи план змісту слова, Потебня дійшов висновку, що потрібно 

розрізняти ближче і дальше значення слова. Ближче значення слова — 

значення, спільне для всіх мовців, воно містить лише ту інформацію, яка 

потрібна для звичайного спілкування. Дальше значення містить 

енциклопедичні знання. «Очевидно, мовознавство, — зазначає автор, — не 

відхиляючись від досягнень своїх цілей, розглядає значення слів тільки до 

певної межі. Так як говориться про всілякі речі, то без згаданого обмеження 

мовознавство містило б у собі, крім свого незаперечного змісту, про який не 

міркує жодна інша наука, ще зміст усіх інших наук. Наприклад, говорячи про 

значення слова дерево, ми повинні би перейти в галузь ботаніки, а з приводу 

слова причина або причинового сполучника — трактувати про причинність у 

світі. Але справа в тому, що під значенням слова взагалі розуміються дві 

різні речі, з яких одну, що підлягає віданню мовознавства, назвемо ближчим, 

іншу, що становить предмет інших наук, — дальшим значенням слова. 

Тільки одне ближче значення становить дійсний зміст думки під час вимови 

слова». 

Виходячи з того, що слово живе тільки в мовленні, де воно відповідає одному 

акту думки, тобто має лише одне значення, Потебня заперечує існування 

полісемії. Найменша зміна у значенні слова робить його іншим словом. Тому 

немає полісемії, а є тільки омонімія. 

Вагомий внесок Потебні в граматичну теорію. Він опрацював теорію 

граматичної форми і граматичної категорії, вчення про частини мови, 

теоретичні питання синтаксису. Заклав основи акцентології слов'янських 

мов. Учений не тільки закликав вивчати мовні факти в системних зв'язках і в 

історичній перспективі, а й довів, що мова є системою, яка перебуває у 

постійному розвитку. 

Досліджував Потебня і питання взаємозв'язків етносу і мови, дво- і 

багатомовності, долю націй і мов. Засуджуючи денаціоналізацію, трактуючи 

її як спідлення, стверджував, що всі мови мають право на вільний розвиток і 

функціонування. 



Підсумовуючи все сказане про психологічний напрям у мовознавстві, слід 

зазначити, що українська школа психологізму багато в чому розходилася з 

німецькою. Так, Потебня наголошував на специфічних рисах граматики, її 

формальних властивостях, а Штейнталь і Вундт акцентували на 

психологічному аспекті, намагаючись виявити скоріше мову в психології, 

ніж психологію в мові. 

Психологічний напрям у мовознавстві справив помітний вплив на розвиток 

науки про мову, зокрема на появу молодограматизму, представники якого 

сприйняли ідеї про психологічну природу мови, але відкинули 

етнопсихологію, як наукову фікцію, вважаючи єдиною реальністю для 

лінгвіста індивідуальне мовлення. 

Ідеї психологізму живлять лінгвістику до нашого часу. Так, у 50-ті роки 

XXст. виникла психолінгвістика. Психолінгвістичні ідеї пронизують теорії 

неогумбольдтіанців і є вагомим компонентом таких сучасних дисциплін, як 

етнолінгвістика (особливо в її відгалуженні — етнопсихолінгвістиці), 

соціолінгвістика (нині існує така стикова наука, як соціопсихолінгвістика), 

генеративна (породжувальна) граматика і когнітивна лінгвістика. 

Молодограматизм 

У становленні й розвитку порівняльно-історичного мовознавства розрізняють 

три етапи: 

1) початковий, пов'язаний із діяльністю Боппа, Грім-ма, Раска та Гумбольдта, 

який отримав назву романтичного; 

2) натуралістичний, пов'язаний з ученням Шлейхера та його послідовників; 

3) молодограматичний, що виник у 70-ті роки XIXст. На перших двох етапах 

досліджувалися глобальні філософські проблеми, спостерігалося прагнення 

до широких узагальнень. Для третього етапу, в основі якого — філософія 

позитивізму, характерна відмова від розгляду не підкріплених фактичним 

матеріалом «вічних проблем» науки. Завданням ученого стало 

спостереження, реєстрація і первинне узагальнення фактів. Був визнаним 

тільки індуктивний метод. Усе інше вважали метафізикою. Саме тому такі 

питання мовознавства, як мова і «дух народу», походження мови, 

стадіальність у розвитку мов (єдність глотогонічного процесу), мовні 

універсали, типологічна класифікація мов, вважали ненауковими. Залишився 

порівняльно-історичний метод, але його метою вже не була реконструкція 

прамови. 

Молодограматизм — напрям у порівняльно-історичному мовознавстві, мета 

якого — дослідження живих мов, які нібито розвиваються за суворими, що 

не знають винятків, законами. Зародження молодограматизму пов'язане з 

науковою діяльністю вчених Лейпцизького університету Августа Лескіна 



(1840—1916), Карла Бругмана (1849— 1919), Германа Остгофа (1847—1909), 

Германа Пауля (1846—1921), Бертольда Дельбрюка (1842—1922). Згодом до 

них приєднались датські дослідники Карл Вер-нер (1846—1896), Вільгельм 

Томсен (1842—1927), норвежець Софус Бугге (1833—1907), француз Мішель 

Бреаль (1832—1915), італієць Граціадно-Ізая Асколі (1829—1907), росіянин 

Пилип Фортунатов (1848— 1914), американець Вільям-Дуайт Уїтні (1827—

1894) та ін. Молодограматизм став світовим напрямом у мовознавстві. Сам 

термін молодограматики був спочатку іронічною назвою, яку дав 

представникам Лейпцизької школи німецький філолог Фрідріх Царнке 

(1825—1891) за їхнє завзяття, молодечий запал і навіть задерикуватість, з 

якими вони «нападали» на старше покоління мовознавців. Один із 

основоположників цього напряму К. Бругман обернув цю іронічну назву на 

символ нової лінгвістичної школи, і з часом вона стала лінгвістичним 

терміном. 

Становлення молодограматизму зумовлене внутрішніми чинниками розвитку 

мовознавства, пошуком шляхів подолання кризи, в якій опинилася 

компаративістика 60-х років XIXст. (йдеться насамперед про заперечення 

глотогонічної теорії Гумбольдта і критику ідеалізованої прамови Шлейхера 

та його теорії двох етапів розвитку мови). Молодограматики прагнули 

уточнити основні принципи та завдання науки про мову й удосконалити 

методику лінгвістичного дослідження. Молодограматична течія остаточно 

оформилася у 80-х роках XIXст. і була панівною протягом 50 років. 

Основні ідеї молодограматизму викладені у «Передмові» Остгофа й 

Бругмана до першого тому «Морфологічних досліджень у галузі 

індоєвропейських мов», яка вийшла 1878 р. і стала маніфестом 

молодограматиків, а також у працях Пауля «Принципи історії мови» (1880) 

та Дельбрюка «Вступ до вивчення мови. З історії й методології 

порівняльного мовознавства» (1880) і «Основні питання дослідження мови» 

(1901). 

Одним із основних теоретичних положень молодограматиків є трактування 

мови як продукту психофізичної діяльності. Мовлення, на їхній погляд, має 

два аспекти: психічний і фізичний. Тому для дослідження ролі психічних 

механізмів у звукових змінах і утвореннях за аналогією необхідно залучити 

психологію. Лінгвістичний психологізм — важлива частина методології 

молодограматиків. Слід зазначити, що молодограматики не сприйняли 

етнопсихологію Лацаруса і ІПтейнталя, а побудували свою концепцію на так 

званому індивідуальному психологізмі. На думку Пауля, в дійсності існує 

лише індивідуальна психологія. Поняття, що виражаються мовою, виникають 

у надрах душі індивіда і ніде більше. Усі мовні зміни також відбуваються у 



звичайній мовленнєвій діяльності індивіда: «будь-яка мовна творчість завжди 

індивідуальна», «жодних мов, крім індивідуальних, не існує», а те, що 

звичайно називають загальнонародною мовою, «є просто абстракцією, яка не 

має відповідника в реальній дійсності», і «на світі стільки ж окремих мов, 

скільки індивідів» (Пауль). Звідси заклик молодограматиків вивчати 

«людину, яка говорить». 

Другою складовою частиною методології молодограматизму є історизм як 

єдино можливий науковий підхід. «Дехто, — пише Пауль, — заперечуючи 

мені, вказував, що, крім історичного, існує ще й інший спосіб наукового 

вивчення мови. Ніяк не можу погодитися з цим [...]. Таким чином, мені 

загалом невідомо, як можна з успіхом розмірковувати про мову, не 

добуваючи відомостей про її історичне становлення». 

Молодограматики вважали необхідним вивчення живих мов і діалектів, які, 

на їхню думку, легше, ніж мертві давні мови, піддаються спостереженню і, 

відповідно, в них легше простежити закономірності розвитку мови. 

Реконструкція індоєвропейської прамови, за їх оцінкою, — несерйозне 

заняття, оскільки, по-перше, індоєвропейська прамова не представляла тієї 

єдності, вона мала тривалий історичний розвиток, через що її .неможливо 

реконструювати у вигляді єдиного горизонтального зрізу (іншими словами, 

реконструйовані форми можуть належати до різних історичних епох). 

Виходячи з цих положень, Остгоф і Бругман роблять такий висновок: «[...] 

тільки той компаративіст-мовознавець, який покине душну, повну туманних 

гіпотез атмосферу майстерні, де куються індоєвропейські праформи, і вийде 

на свіже повітря реальної дійсності та сучасності [...], тільки такий учений 

зможе досягти правильного розуміння характеру життя й перетворення 

мовних форм і виробити ті методичні принципи, без яких у дослідженнях з 

історії мови взагалі не можна досягти достовірних результатів і без яких 

проникнення в періоди дописемної історії мов подібне до плавання морем без 

компаса». Мовознавство, за переконанням молодограматиків, повинно 

оперувати фактами, істина яких точно встановлена, і, отже, стати точною 

наукою. Однак всупереч своїм заявам вони нерідко займались рекон-

струкцією прамови. 

Молодограматики, акцентуючи на історичному аспекті дослідження мови, 

історію мовних явищ розглядали ізольовано, несистемно. Такий підхід до 

вивчення мовних фактів, що отримав назву «атомізму», згодом ін-

терпретували як недолік концепції молодограматизму. 

Важливим аспектом у концепції молодограматизму є питання методів 

історичного вивчення процесів розвитку мови, які зводилися до двох 

процедур: 1) встановлення новоутворень за аналогією, яка ґрунтується на 



психічних явищах асоціації, і 2) розкриття фонетичних законів, що зумовлені 

фізіологічними чинниками. 

Фонетичні закони молодограматиків — це ще одне з їхніх прагнень 

перетворити лінгвістику на точну, законоположну науку. Фонетичні закони, 

за переконанням Остгофа і Бругмана, мають певні причини і не знають 

винятків, тому поняття спонтанних змін є умовним (таким воно є доти, поки 

не встановлено причину). Однак фонетичні закони слід відрізняти від законів 

природи. Оскільки мова функціонує в мовленні людей, то, відповідно, 

фонетичні закони належать не до вчення про закономірності явищ природи, а 

до вчення про закономірності людських дій. 

З часом молодограматики переглянули поняття фонетичного закону. Якщо 

спочатку вони визначали фонетичні закони як «закони, що діють абсолютно 

сліпо, зі сліпою необхідністю природи», то згодом сферу їх дії було 

обмежено деякими чинниками, зокрема хронологічними й просторовими 

межами, зустрічною дією аналогії (звуковий закон і аналогія — процеси, що 

діють у різних напрямках), іншомовними запозиченнями, певними фоне-

тичними умовами. У пізніших працях Дельбрюк заперечує закономірність 

звукових змін, оскільки «мова складається з людських дій і вчинків, які, 

очевидно, довільні», що засвідчує кризу молодограматичної концепції. 

Уведення молодограматиками нових методів дослідження мови, 

сформульовані ними емпіричні конкретні закони на основі узагальнення 

багатого матеріалу численних мов відіграли значну роль у розвитку лінг-

вістичних знань. Порівняльно-історичний метод доведено ними до логічної 

досконалості. Є всі підстави стверджувати, що зміни, внесені до порівняльно-

історичного методу лінгвістами XXст., не порушили головних принципів, 

сформульованих молодограматиками. Етимологічні дослідження було 

піднято до рівня точної науки, зроблено значні конкретні відкриття. 

Водночас молодограматики звузили наукову проблематику. Досліджували 

переважно фонетику, менше уваги приділяли вивченню морфології і майже 

не торкалися синтаксису. Написані молодограматиками численні історичні 

граматики індоєвропейських мов складаються переважно з історичної 

фонетики й меншою мірою історичної морфології. Недоліком молодограма-

тизму є й абсолютизація історичного аспекту на шкоду синхронічному. 

Представником молодограматизму був основоположник Московської 

лінгвістичної школи Пилип Федорович Фортунатов (1848—1914). Уся 

викладацька й наукова діяльність Фортунатова була пов'язана з Московським 

університетом, у якому навчався і працював. Після закінчення університету 

він продовжував вивчати порівняльно-історичну граматику індоєвро-

пейських мов, санскрит, палі, литовські рукописи в наукових центрах 



Німеччини, Франції й Англії. У 1875 р. захистив магістерську працю з 

санскриту. З 1876 до 1902 р. викладав у Московському університеті загальне 

мовознавство, порівняльну граматику індоєвропейських мов, 

старослов'янську, литовську, давньоіндійську й готську мови. Друкувався 

мало. Свої ідеї розвивав переважно в лекційних курсах. Після смерті, в 

1956—1957 рр., вийшов двотомник його праць. Згідно з традиціями 

молодограматизму предметом мовознавства Фортунатов вважав мову в її 

історичному аспекті й підходив до її вивчення психологічно й історично. 

Однак він не заперечував корисності синхронічного підходу до вивчення 

мови, особливо стосовно питань загальних основ граматики. Вивчав 

проблеми звукових змін, у фонетичних процесах намагався виявити загальні 

закономірності. На противагу молодограматикам, які перебували на 

індивідуально-психологічних позиціях, наголошував на суспільному 

характері мови й зв'язку її історії з історією суспільства. 

Слово Фортунатов досліджував у двох аспектах — лексикологічному й 

граматичному, сформулював поняття нульової флексії, розмежував 

етимологію й морфологію. Встановив історичні епохи палаталізації задньо-

язикових [ґ], [к], [х] перед голосними переднього ряду, відкрив закон про рух 

наголосу в балто-слов'янських мовах і закон про акцентні відношення в 

індоєвропейських мовах. 

Створена Фортунатовим школа отримала назву формальної, оскільки 

особливу увагу він приділяв формі мовних одиниць. Учення про граматичну 

форму посідає провідне місце в концепції мовознавця. Граматичну форму 

слова він розуміє вузько морфологічно, як членування слова на основу й 

закінчення. Таке розуміння форми слова випереджало системний підхід до 

морфології в структурній лінгвістиці. До виділення частин мови у 

Фортунатова був суто формальний підхід. Частини мови — це розряди слів, 

які групуються за формальними ознаками. Так, до одного розряду він 

відносив слова писал і зелен, оскільки вони змінюються за родами, але не за 

відмінками, а слова депо, писать, хорошо, ах об'єднував в один клас як такі, 

що не змінюються. 

Основною синтаксичною одиницею мови Фортунатов уважав 

словосполучення, а не речення. Предметом синтаксису в його концепції є 

форми словосполучень. 

Отже, Фортунатов по-новому трактував лише граматичну теорію, а до 

загальних проблем мовознавства він підходив, як молодограматики. Його 

школа відзначалась прагненням до наукової строгості та несуперечливості 

дослідження. 



Фортунатов виховав цілу когорту відомих мовознавців. Його учнями були О. 

О. Шахматов, В. К. Порже-зинський, М. М. Дурново, Д. М. Ушаков, О. М. 

Пєшков-ський, М. М. Покровський, М. М. Петерсон, норвежець О. Брок, 

датчанин X. Педерсен, німець Е. Бернекер, швед Т. Торнб'єрнсон, француз П. 

Буайє, серб О. Бєлич, румун Й. Богдан та ін. І це не випадково, бо, як 

зазначив Шахматов, Фортунатов «йшов попереду німецької лінгвістичної 

науки», яка перебувала на провідних позиціях. А славетний датський 

структураліст Луї Єльмслев заявив, що Фортунатова можна вважати 

родоначальником структуралізму, бо його школа «підійшла найближе до 

практичної реалізації цих (структуралістських — М. К.) ідей». 

 

Лекція 4  

ПИТАННЯ МОВНОЇ СТАТИКИ І ДИНАМІКИ. СТРУКТУРНІ ТА 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ 

Мова – динамічна система, яка змінюється, реагуючи на зрушення в 

суспільстві та в мовній свідомості її носіїв. Проте стійкість, статичність 

мовних елементів – комунікаційна необхідність. Тому динаміка і статика 

постійно перебувають у взаємодії та взаємозв’язку: без статики мовний 

розвиток був би суцільним невпорядкованим рухом, що не давало б змоги 

пізнавати структуру мови, а також ті зміни, які в ній відбуваються. Як 

зазначав Ю. Шевельов, “в систему сучасної української літературної мови 

завжди входить і оцінка певних фактів мови в їх динаміці – чи то як 

застарілих, чи то як нових”. 

Вивчення мовних елементів з погляду динаміки дає змогу виявити процеси 

занепаду старих та формування нових рис. Ідеться про вияви тенденцій саме 

на синхронному, а не діахронному зрізі мови, тобто тих процесів розвитку, 

які, прагнучи рівноваги й симетрії в синхронії, все-таки не дозволяють 

досягти абсолютної стабільності: одна (відносно статична) стадія розвитку 

змінюється динамічною. У такий спосіб виникають нові тенденції. Варіанти 

мовних елементів на кожному синхронному зрізі виступають певного роду 

індикаторами змін, які відбуваються на фоні стабільних незмінних 

складників системи. 

Рух і стан, динаміка і статика, синхронія й діахронія в мові були об’єктами 

дослідження багатьох лінгвістів. Про необхідність розрізнення історичних 

змін та стану мови, вивчаючи не лише нерухомі статичні риси, а й мову в її 

історичному розвитку, наголошували у своїх дослідженнях ще В. Гумбольдт, 

Я. Ґрімм, І. Бодуен де Куртене. І. Бодуен де Куртене одним із перших почав 

вивчати сáме живі мови, особливу увагу зосередивши на дослідженні явищ, 

які виникають і занепадають та свідчать про безперервні мовні зміни (за 



термінологією автора, кінетика та статика). Автор вже в своїх ранніх 

мовознавчих розвідках („Versuch einer Theorie phonetischer Alternstionen” 

(Strassburg, 1895) переконливо показав не лише різницю явищ Nebeneinender 

(статична лінгвістика) та Nacheinander (динамічна лінгвістика) а й те, як ці 

аспекти взаємодіють в мові. 

Стан спокою для І. Бодуена де Куртене – це поодинокий вияв руху, коли 

кількість змін дорівнює нулеві. Тож статику вчений зводив до окремого 

факту динаміки. Ці терміни І. Бодуен де Куртене вживає зі своєрідним 

значенням: під статикою він насамперед розглядає співвідношення динаміки 

та статики в мові розглядає фізіологічну характеристику звука (що 

передбачає аналіз законів та умов функціонування), а під динамікою – 

закономірності розвитку звуків у часі. 

Поняття й терміни „синхронія” та „діахронія”, „динаміка” і „статика” для 

розрізнення руху та стану в мові ввів у науковий обіг Фердінан де Сосюр. Він 

визначав синхронну (статичну) лінгвістику як науку про стан мови, 

відмежований від будь-яких історичних еволюційних фактів і впливів, й 

уважав, що синхронна лінгвістика має вивчати внутрішню будову мови, її 

систему, а діахронна – еволюцію мовних одиниць. Синхронія пов’язана з 

діахронією так само, як одна з осей тієї ж системи координат, але не 

зумовлюється нею. Ф. де Сосюр ототожнював динаміку з діахронією і 

статику – із синхронією, не заперечуючи постійних мовних змін (у тому 

числі й на синхронному рівні), однак, з огляду на те, що вони настільки 

мінімальні й незначні, їх не варто брати до уваги – „вивчати стан мови 

практично означає нехтувати змінами, – це так само, як математики в деяких 

операціях ... нехтують безмежно малими величинами”. Тому динаміка 

залишалася, по суті, поза межами його досліджень, бо й зміни на 

діахронному рівні Ф. де Сосюр трактував як випадкові й несистемні, хоча 

вони неминуче приводять до порушення рівноваги в самій системі мови чи 

діалекту. 

В українському мовознавстві ХІХ століття в подібному напрямі проводив 

дослідження К. Михальчук. На “незаперечні в К. Михальчука перегуки ... з 

Ф. де Сосюром”, неопублікованих за життя праць якого він не міг знати, 

вказував Юрій Шевельов. Головна увага в К. Михальчука, за 

спостереженнями Ю. Шевельова, не спинялася на індивідуальній мові 

окремої особи, а “випливала ... до національної мови як цілости. А це прямо 

вело його до вивчення структури мови і робило попередником ... сучасного 

структуралізму. ... Національний підхід К. Михальчука привів його логічно 

до передчуття тієї синтези психологічного й структурального, синхронічного 

й діяхронічного, що здається метою шукань сучасної лінгвістики”. 



Важливим етапом у розвитку мовознавства була діяльність Празької 

лінгвістичної школи (далі – ПЛШ), яку представляли В. Матезіус, М. 

Трубецкой, Б. Трнка, П. Гавранек, Й. Вахек, Р. Якобсон, В. Скалічка, С. 

Карцевський. Члени ПЛШ обґрунтували існування динамічної синхронії, 

відводячи тим самим статиці незначне місце в дослідженнях. Проте 

мовленнєва діяльність складається з діалектичної єдності руху (динаміки) і 

спокою (статики). Взаємодія динаміки та статики як двох сторін єдиного 

існування мови забезпечує рівновагу мовної системи, абсолютизація одного з 

факторів неминуче призводить до суперечностей в оцінці мовної специфіки. 

У мові взаємодіють дві сили: одна з яких постійно перешкоджає мовним 

змінам, щоб зберегти здатність до порозуміння між носіями однієї мови (чи 

діалекту), а інша – більш прихована – діє, причому досить відчутно, на 

користь змін [10, с.136]. Але будь-яка мовна зміна не має абсолютного 

характеру. Наприклад, у мовленні старшого та молодшого поколінь часто 

існують відмінності у лексичному складі та слововживанні, але ці відмінності 

ніколи не бувають настільки сильними, щоб стати перепоною для 

взаємопорозуміння. Однак дослідження показують, що коли представники 

молодшого покоління (а вони є найпотужнішим носієм нового) стають 

старшими і потрапляють у колектив літніх (а то й старих) людей, то вони 

легко відмовляються від тих нововведень (насамперед, лексичних), які 

донедавна були притаманні їхньому мовленню. Унаслідок цього якась певна 

мовна зміна (чи цілий комплекс мовних змін) немов відступає, зберігаючи 

відповідний субдіалект без змін. Отже, найсильнішим гальмівним фактором 

мовних змін, який максимально обмежує їх швидкість, є, образно кажучи, 

“поріг порозуміння”, межа, за якою нівелюється комунікативна функція 

мови.  

Розвиток мови поряд із соціальними факторами забезпечують постійні 

тенденції, які мають поступальний характер. Нова тенденція має здатність 

поступово посилюватися, вступаючи в боротьбу з іншими. Результат її дії 

залежить часто від „енергозатратності” кожної з них: у мові часто 

залишається той варіант, який пов’язаний із найбільшою економією енергії. 

Ідеї ПЛШ, зокрема структурний підхід до вивчення мови з його намаганнями 

сформулювати суворі правила реалізації інваріантних мовних одиниць у 

межах їх допустимого варіювання (мінливості) у мовленні, поширилися в 

середовищі українських мовознавців першої половини ХХ ст. (Аґенор 

Артимович, Василь Сімович, Степан Смаль-Стоцький). Друга половина ХХ 

століття стала новим етапом у розвитку мовознавчої думки, який насамперед 

позначений посиленою увагою до вивчення змістового плану мовних 

одиниць та динамічних моделей мови, тобто відбувся поступовий перехід від 



статичного опису мови до його динамічного аналізу, до реалізації ідей про 

мову як передусім діяльність (як відомо, такі думки висував ще у ХІХ ст.. 

Вільгельм фон Гумбольдт). Питання співвідношення синхронного та 

діахронного у мові було предметом дискусії „Співвідношення синхронного 

аналізу й історичного вивчення мов” (1957р.) в Інституті мовознавства АН 

СРСР. На цій дискусії обговорювали також питання про можливість 

дослідження синхронного зрізу: чи вміщує його аналіз розгляд тенденцій 

мовного розвитку, чи це повинно бути предметом вивчення діахронії. 

У сучасному мовознавстві синхронний та діахронний підходи у вивченні 

мовних явищ також розрізняють, не ототожнюючи проте синхронію лише зі 

статикою, станом спокою. Мовну систему на синхронному зрізі потрібно 

розглядати не як „статичну лінгвістику” (Ф. де Сосюр), а систему, що 

перебуває в постійному русі й розвитку її елементів, – „тому взаємозв’язки 

між частинами системи мови визначаються не статичними протиставленнями 

на горизонтальній площині, а динамічно – законами руху системи та її 

елементів. 

Отже, динаміка і статика – це два стани існування мовних явищ, що 

перебувають у постійній взаємодії та взаємозв’язку. Для кожного 

синхронного зрізу характерна тенденція до рівноваги і водночас риси, які 

існують нестатично. Особливістю фонологічної системи мови є те, що вона, 

як і система іншого рівня мови, у тому числі діалекту, прагне до 

встановлення внутрішньої рівноваги, якої ніколи не досягає внаслідок 

зовнішніх та внутрішніх факторів. Перманентний рух мови на певних етапах 

переривають (образно кажучи, немов фіксують стоп-кадром) моменти 

статики. Динаміка і статика пов’язані, бо без статики динаміка виявляється 

як безперервний, безформний рух, що не дає змоги пізнати структуру мови, а 

також постійні зміни, які відбуваються в ній. Поступ мови можна 

досліджувати загалом, охоплюючи всю систему, а також частково, 

відповідно до розташування мовних елементів – звуків, складів і т. д. Кожен з 

цих сегментів має своє специфічне співвідношення руху та спокою. Отже, 

динамічні й статичні особливості в мові, існуючи на кожному структурному 

рівні в синхронії, виявляються неоднаковою мірою і з різною інтенсивністю. 

 

Лекція 5 

АМЕРИКАНСЬКИЙ СТРУКТУРАЛІЗМ 

На відміну від Празького лінгвістичного осередку і глосематики 

американський структуралізм не є прямим продовженням запропонованих 

Соссюром теоретичних положень. Американський структуралізм, або 

дескриптивізм  («описовий»), — мовознавчий напрям, для якого характерний 



формальний підхід до вивчення мовних фактів (сполучуваність одиниць, їх 

місце в мовленні стосовно інших одиниць тощо). Виник у 30-ті роки XX ст. і 

розвивався до 50-х років. Між ним і європейськими школами структуралізму 

існують відмінності, що зумовлено специфікою суспільно-історичних, 

філософських і мовних умов розвитку мовознавчої науки в США: 

поширенням філософій неопозитивізму, прагматизму та біхевіоризму, 

актуальністю проблем, пов’язаних із вивченням туземних мов американських 

індіанців і різнорідних етнічних груп іммігрантів. Можна стверджувати, що 

це відгалуження структуралізму виникло з суто практичних потреб. Згодом, 

переносячи свої методи на вивчення англійської та інших індоєвропейських 

мов, мов семітської і тюркської родин, дескриптивна лінгвістика прагнула 

зберегти свою практичну спрямованість, передусім зв’язок із методикою 

викладання мов. Зародження дескриптивізму пов’язане з іменем відомого 

антрополога і лінгвіста Франца Боаса (1858— 1942). Він довів непридатність 

опрацьованих на матеріалі індоєвропейських мов методів і принципів для 

дослідження індіанських мов. Це пов’язано з тим, що цим мовам властиві 

інші мовні категорії і до них не можна застосувати порівняльно-історичний 

метод, бо вони «не мають історії», тобто зафіксованих у писемних пам’ятках 

попередніх етапів свого розвитку. Саме цим зумовлено те, що, по-перше, ці 

мови можна вивчати тільки на синхронному зрізі, і, по-друге, потрібно 

створити такі об’єктивні методи їх опису, які б ґрунтувалися на суто 

зовнішніх, формальних ознаках. Ідеї Боаса розвинули у двох різних напрямах 

його учні Едуард Сепір (1884—1939) і Леопард Блумфільд (1887—1949). 

Сепір зосередив свою увагу на вивченні мови у зв’язку з культурою і таким 

чином заклав основи етнолінгвістики, а Блумфільд обґрунтував принципи 

«механістичної лінгвістики», яка розчленовує процес мовного спілкування на 

ряд стимулів і реакцій (мову розумів як різновид поведінки людини і «її 

вивчення орієнтував на положення біхевіоризму — панівної на той час 

школи в американській психології, якавважала предметом психології не 

свідомість, а поведінку як сукупність реакцій на певні стимули). Блумфільд 

також сформулював у дусі біхевіористської психології теоретичні положення 

синхронічного опису мови і запропонував дескриптивний метод.  

Дескриптивна лінгвістика не була однорідною течією. У ній чітко 

виокремлювались дві школи: єльська (Л. Блумфільд, Б. Блок, Дж.-Л. 

Трейджер, 3. Харріс, Ч. Хоккет та ін.), яка досліджувала лише проблему 

структури мови, і анн-арборська (Мічиганський університет), яку цікавила 

ширша проблематика, зокрема значення мовних одиниць (ця школа 

зближувалася з етнолінгвістикою). Представники — Ч.-К. Фріз, К.-Л. Пайк, 

Ю.-А. Найда та ін. 



Мовознавці єльської школи зосереджували свою увагу на описі зовнішніх 

формальних елементів структури мови, уникаючи всього, що має якийсь 

стосунок до логіки, психології та інших дисциплін. Вони розробляли не 

загальну теорію мови, а лише методи синхронного опису мови. Так, скажімо, 

Трейджер усе, що стосується наукового вивчення мови, визначив як 

макролінгвістику, яка в свою чергу поділяється на пралінгвістику, мікролінг- 

вістику і металінгвістику. Пралінгвістика вивчає проблеми 

експериментальної фонетики (акустичні й артикуляційні властивості звуків) і 

частково психологію мовлення. Мікролінгвістика — це власне лінгвістика, 

яка є основним об’єктом дослідження дескриптивістів. Металінгвістика 

вивчає значення мовних знаків, що не належить до власне лінгвістичних 

явищ, а входить, за Блумфільдом, до «фізіологічної сфери стимулів і 

реакцій». Дескриптивісти єльської школи свідомо відмежувалися від 

значення. Пояснення мовних явищ через категорії мислення і психіки 

людини Блумфільд назвав менталізмом (від лат. тепіаііз «мисленнєвий») і 

вважав його головною перешкодою перетворення лінгвістики на точну 

науку. Метою дескриптивістів є індуктивне встановлення на основі текстів 

мовної системи як сукупності деяких одиниць і правил їх розташування. 

Загальний метод дескриптивістів ґрунтується на структурних властивостях 

мови, які можуть бути виражені в абстрактних термінах і поняттях. Звідси їх 

прагнення до формалізації опису, до репрезентації його у вигляді суворої й 

лаконічної системи постулатів і визначень, запозичених із математики й 

математичної логіки. Основними методиками дослідження мови дескрип-

тивістами є дистрибутивна й безпосередніх складників. Очевидною є 

фетишизація дистрибутивної методики. Дистрибуція (сукупність усіх 

оточень елемента, в якому він трапляється), за Блумфільдом, — це єдина 

мовна універсалія (інші мовні універсали він не визнавав). Харріс у праці 

«Метод у структуральній лінгвістиці» (1948) наголошує: «Головною метою 

дослідження в дескриптивній лінгвістиці, а разом із тим і єдине відношення, 

яке буде розглядатися в цій праці, є відношення порядку розташування 

(аранжування) або розподілу (дистрибуція) в процесі мовлення окремих її 

частин чи ознак стосовно один одного». 

Американські структуралісти детально опрацювали методику 

дистрибутивного аналізу, визначили його рівні та сфери застосування. 

Найуспішніше ця методика «спрацьовувала» у застосовуванні до тих 

елементів мовної системи, які не мають плану змісту (значення), 

тобто до одиниць фонетичної системи. Однак дескриптивісти проголосили 

ізоморфізм дистрибутивної методики, тобто придатність її застосування до 

всіх мовних рівнів. Суть цієї методики зводилася до таких процедур: 



1) членування тексту на мінімальні для певного рівня одиниці (фони, морфи), 

встановлення їх дистрибуції і визначення на цій основі структурних одиниць 

мови (фонем, морфем) з алофонів і аломорфів; 

2) встановлення дистрибуції структурних одиниць і об’єднання їх у 

дистрибутивні класи; 

3) побудова моделей мови на певному рівні її структури; 

4) побудова загальної моделі структури мови, яка б відображала взаємодію 

всіх рівнів. 

Дескриптивісти створили вчення про різні типи дистрибуції, сформували 

загальні принципи ототожнення варіантів мовних одиниць. Вони вважали, 

що можна повністю описати мову виключно на основі дистрибуції. Ними 

описано фонологічні системи багатьох мов, досліджено суперсегментні 

явища (тон, наголос, явища стику). Жоден структурний напрям не залишив 

стільки фонологічних описів мов світу, як дескриптивізм. Створено чимало 

праць і з морфології. Описано різні типи морфем, причому поняття морфеми 

розширено внаслідок виокремлення суперсегментних, злитих, заперечних та 

інших морфем. Особливо цінними працями з морфології багатьох мов є 

студії Найди, Грінберга, Харріса, Хоккета, Гарвіна, Вьогліна. Якщо 

традиційна морфологія йшла від слова, то дескриптивна — від морфеми. 

Дескриптивісти слово як основну одиницю мови не виділяли і трактували 

його як ланцюжок морфем. Синтаксис розглядали як продовження 

морфології: конструкції описували через морфеми, що до них належали, як 

лінійну модель, що складається з ядра й ад’юнктів (праці Фріза, Харріса, 

Найди). У синтаксичних дослідженнях, крім дистрибутивної методики, 

використовували аналіз за безпосередніми складниками (праці Четмена). 

Одиниці, більші за речення, не розглядали, бо вважали, що вони знаходяться 

за межами структури мови. Винятком було дослідження Харріса «Аналіз 

дискурсу» (1952). 

Детальний опис дескриптивної методики дано в підручнику Г. Глісона 

«Вступ до дескриптивної лінгвістики» (1955). Процедуру формалізації опису 

мови найповніше викладено у праці Харріса «Метод у структуральній 

лінгвістиці», яку опубліковано в 1951 р. (у 1961 р. цю книжку перевидано під 

назвою «Структурна лінгвістика»). Вона підсумовує розвиток дескриптивної 

лінгвістики. Дескриптивісти значно збагатили метамову лінгвістики, 

створили чимало нових термінів, які відображали специфічні риси їх 

наукової парадигми. Новим для мовознавства було введення тріад термінів 

для позначення одиниць мовлення, одиниць мови та їх варіантів (фон — 

фонема — алофон, морф — морфема — аломорф та ін.). Метаапарат 



дескриптивістів вичерпно представлено у «Словнику американської 

лінгвістичної термінології» Е.-П. Хемпа (1957). 

Отже, американські дескриптивісти розвинули методику лінгвістичних 

досліджень, стали активно застосовувати математичні методи, що 

об’єктивізувало результати дослідження й наблизило лінгвістику до точних 

наук. Водночас вони звузили лінгвістичну проблематику. Уже в 60-ті роки 

XX ст. Н. Хомський, який був одним із структуралістів, та його прибічники 

довели неспроможність дескриптивізму вирішити багато теоретичних і 

практичних завдань. Прийоми сегментації й дистрибуції були корисні на 

певних етапах фонологічного й морфологічного аналізу, однак для 

розв’язання інших проблем мало що давали. Спрощене розуміння мови, 

перебільшення значення дистрибутивного аспекту мови, ігнорування 

соціально- історичних умов функціонування мови і людського чинника 

взагалі призвели на початку 60-х років до кризи дескриптивної лінгвістики. 

Однак методичні прийоми дескриптивістів не втратили свого значення 

донині. 

 

ЛЕКЦІЯ 6 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ, ІНТЕГРАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ МОВ 

Для науки є характерним діалектичне поєднання процесів її диференціації та 

інтеграції. Воно є проявом двох закономірностей людського пізнання: 

відобразити єдність ї цілісність світу, з одного боку, i з другого - виявити 

закономірності специфічних часткових структур матерії в її багатстві та 

різноманітності. Перша тенденція характеризує процеси синтезу, інтеграції 

знань, друга - відображає процеси спеціалізації та диференціації. Тому 

цілком закономірно, що пізнання йде від вищого (через диференціацію, 

аналіз) до нижчого, а потім від нижчого (через інтеграцію, синтез) до 

вищого, до систематизації одержаних знань. 

Диференціація та інтеграція, як дві взаємно протилежні тенденції в розвитку 

науки своєрідно проявляють дію закону єдності та боротьби двох 

протилежностей у пізнанні. Ці дві тенденції не тільки взаємно виключають, а 

й передбачають, обумовлюють i збагачують одна одну, становлячи 

діалектичну єдність. 

Диференціація (латинське diffefentia - різниця, відмінність) означає поділ, 

розчленування цілого на різні частини й форми. Диференціація наук полягає 

в появі кількох наук, що вивчають детальніше й глибше коло явищ, яке до 

цього було предметом дослідження однієї науки (наприклад, виникнення 

великої групи біологічних наук - цитології, генетики, екології та ін.). В 

гносеологічному плані диференціація пов'язана з аналітичними тенденціями 



у пізнавальному процес i відображає багатоманітність сторін та властивостей 

досліджуваних об'єктів. В соціологічному плані диференціації відповідає 

розподіл праці, спеціалізація у виробничій діяльності. Диференціація 

знаходить своє втілення в системі професійної підготовки, в освіті 

(збільшення професій вузького профілю, наявність мережі спеціалізованих 

навчальних закладів різних рівнів тощо). 

Виникнення диференціації значною мірою зумовлене необхідністю 

відображення багатогранності матеріального світу, розрізненням об'єктів 

пізнання. Тобто диференціація передбачає розчленування цілісної наукової 

системи знань на окремі галузі - самостійні i автономні. Необхідність у 

диференціації з'явилася в період бурхливого розвитку природознавства, що 

було характерним для ХVІ століття. Аналітичне вивчення природних явищ 

відбувалося не тільки в окремих, ізольованих одна від одної галузях, а й 

усередині них. Як наслідок, та чи інша наука в дослідженні властивого їй 

об'єкта відкривала такі явища чи закономірності, які потребували 

спеціального вивчення. Це приводило до формування наук усередині певних 

галузей з подальшим їх відокремленням у цілком самостійні. Так з фізики 

виділилась механіка, оптика, електрика, акустика та ін. Але пізніше 

поглиблення диференційних процесів стало гальмом для наукового пізнання. 

У нових галузях знань, кількість яких безперервно зростала (особливо у ХІХ 

ст.), запроваджувалась своя термінологія, свої методи обробки 

досліджуваного матеріалу, свої прийоми мислення. Потреба у комплексному 

осмисленні світу, пошук більш глибоких зв'язків між окремими явищами 

об'єктивної дійсності привів до взаємодії та взаємопроникнення наук, тобто 

до інтеграції наукового пізнання. Отже, диференціація неминуче приводить 

до інтеграції. І це закономірне явище, тому що процес наукового мислення 

полягає стільки ж у розкладанні предметів та явищ на їх елементи, скільки i в 

об'єднанні пов'язаних один з одним елементів в єдність. 

Проблема інтеграції - одна з найстаріших в історії розвитку науки. Ідея про 

єдність наукових знань знаходила відображення ще в працях мислителів 

минулих століть (Аристотель, Гегель, Кант, Лейбніц, Платон, Сен-Симон, 

Фейєрбах), а також у багатьох дослідників більш близьких до нас часів - ним 

користувалися В.Амбарцумян, Л.Берталанфі, М.Вавілов, Н.Вінер, 

А.Ейнштейн, Д.Менделеєв, І.Павлов, Т.Парсонс, І.Шмальгаузен та ін. 

Інтеграція (латинське integratio - відновлення, від integer - цілий) означає 

об'єднання в ціле будь-яких окремих, раніше ізольованих частин або 

елементів. Іноді інтеграцію пояснюють як стан поєднання окремих частин i 

функцій систем у цілому, а також процес, що приводить до такого стану. 

Уперше з'явившись у математиці, поняття про інтеграцію пізніше почало 



застосовуватись в біології, фізіології та психології. Воно стало предметом 

глибокого дослідження філософів. В сучасних умовах, у результаті 

математизації науки, а також завдяки бурхливому розвитку кібернетики та 

багатьох інших комплексних галузей знання, поняття про інтеграцію 

переросло конкретно-наукові, зокрема математичні рамки. Ним з успіхом 

користуються у ході дослідження багатьох істотних сторін розвитку 

суспільства, виробництва, техніки, економіки. Все це дає підстави вважати, 

що інтеграція з тенденції перетворюється на об'єктивну закономірність. Під 

впливом суспільно-історичної практики поняття про інтеграцію 

наповнюється новим змістом, збагачується. Воно стає філософською 

категорією, призначеною для відображення най6ільш значимих зв'язків i 

відношень між різними сторонами навколишньої дійсності. 

Механізм інтеграції наукових знань зумовлений діалектико-

матеріалістичним співвідношенням форм руху матерії, співпаданням 

логічного та історичного. Дія механізму інтеграції може відбуватись в різних 

процесах. Для синтезу наукових знань існує чотири форми дії механізму 

інтеграції: 

- внутрішня - взаємопроникнення напрямків, яке відбувається в кожній 

окремо взятій галузі науки; 

- зовнішня - взаємозв'язок, єдність між галузями знання, утворення 

комплексів, що входять у цілісну систему науки; 

- вертикальна - інтегруючий вплив наук від більш загальних, теоретичних 

(філософія, кібернетика) до "проміжних" (природничі i суспільні), i потім до 

прикладних, технічних, безпосередньо пов'язаних з виробництвом; 

- горизонтальна – зв'язок наукових галузей усередині великих i давно 

існуючих комплексів наук (суспільних, природничих, технічних). 

На сучасному етапі розвитку науки i наукових знань спостерігаються нові 

форми взаємодії диференційних та інтеграційних процесів. Характер 

диференціації наук зазнає суттєвих змін під впливом процесів інтеграції та 

особливостей їх прояву. Якщо раніше окремі науки вимушено розділяли 

природу, відокремлювали одну від одної її частини з метою зручності їх 

вивчення, то потім поступово почався об'єктивний процес їх зближення, 

взаємного збагачення прийомами i методами дослідження (завдяки єдності 

матеріального світу). Поштовхом до цього стала поява на межі окремих наук 

проблем, які потребували зусиль не однієї, а кількох різних галузей науки. 

Нові напрямки досліджень призвели до руйнування раніше існуючих меж 

між різними науками. Середина ХХ ст. ознаменувалася виникненням 

сполучних наук - астрофізики, фізичної хімії, трохи пізніше - біохімії, 

геохімії, геофізики, біоніки та ін. Тобто, якщо раніше нові науки виникали за 



рахунок розчленування, диференціації знання, то в наш час вони стали 

з'являтися завдяки взаємодії, інтеграції знання. Інтеграція перетворилася в 

домінуючу тенденцію i здійснюється на більш високому теоретичному рівні, 

а диференціація є, по суті справи, своєрідною формою виявлення процесів 

інтеграції, специфічним механізмом їх здійснення. Адже об'єднати можна 

лише те, що вже існує в розділеному, розчленованому вигляді. 

Отже, якщо диференціація передбачає розчленування цілісної наукової 

системи знань на окремі галузі i забезпечує зростання їх самостійності та 

автономності, то інтеграція координує i субординує окремі наукові 

дисципліни в єдине ціле, інакше кажучи, диференціація характеризує стан 

нагромадження наукового матеріалу, а інтеграція виражає створення нової, 

більш досконалої картини світу. 

Диференціація є однією із досить стійких тенденцій у науці. Вона неминуча, i 

за своєю суттю являє собою прогресивний процес у розвитку наукового 

пізнання, відображаючи його глибину i спеціалізацію. Диференціація наук 

безмежна i нескінченна, як нескінченний процес пізнання людиною 

дійсності. Проте, будучи позитивним за своєю основою (він сприяє 

поглибленому вивченню об'єктів, пізнанню різних їх сторін), процес 

диференціації набуває іноді "загрозливої" форми. У нових галузях наукових 

знань, кількість яких останнім часом неухильно зростає, виникає своя 

термінологія, свої методи i засоби досліджень. Внаслідок цього іноді фахівці 

однієї галузі науки, але зайняті на суміжних ділянках, перестають розуміти 

один одного. 

Інтеграція наукових знань можлива за певних умов, серед яких однією з 

найважливіших є наявність інтегруючих факторів, або, як їх ще називають, 

"інтеграторів". Інтеграторами можуть виступати: 

- складні об'єкти пізнання (атом, людина, космос); 

- наукові ідеї та теорії (теорія систем, теорія інформації, теорія ігор); 

- наукові та міжнаукові принципи (мінімізації, інваріантності, простоти); 

- спільні методи дослідження (математичні, моделювання, системно-

структурний) ; 

- окремі науки (математика, хімія, психологія тощо); 

- наукові картини світу. 

Найбільш узагальненим i постійно діючим інтегратором, який об'єднує всі 

перераховані інтегруючі фактори, є філософія. Конкретні інтегратори на 

різних етапах i ступенях розвитку науки можуть змінювати один одного. 

Оскільки в основі інтеграції можуть лежати різні фактори, то існує багато 

видів i рівнів інтеграції. Перш за все вони залежать від характеру взаємодії i 

взаємозв'язку між різними галузями знань.  



Розрізняють кілька видів таких зв'язків: 

- об'єднання в одну науку, теорію чи в наукову систему Кількох галузей, що 

знаходяться на описово-емпіричному рівні i розвиваються відносно 

самостійно i відокремлено між собою. При цьому вони стають специфічними 

розділами даної наукової системи; 

- взаємодія розвинутих фундаментальних наук, які знаходяться на 

теоретичному рівні, внаслідок чого виникає певна наукова картина світу; 

- взаємозв'язок між теоретичними дисциплінами i науковими картинами світу 

на основі загальних логічних, математичних, кібернетичних та інших 

методів; 

- взаємодія різних конкретних галузей знань i наукових картин світу з 

філософськими ідеями i принципами, взаємозв'язок конкретних наук i 

філософії. 

Залежно від специфіки галузей знання i ступеня їх взаємодії виділяють 

галузеві види інтеграції: 

- горизонтальну - усередині суспільних, природничих чи технічних наук; 

- вертикальну - між суспільними, природничими і технічними науками. 

Залежно від інтегруючих факторів виділяють предметну інтеграцію 

(спрямовану на досягнення певного складного об'єкта чи вирішення 

комплексної проблеми) та інтеграцію за методом (коли загальний метод чи 

загальнонауковий принцип дослідження застосовуються для вирішення 

конкретної проблеми пізнання різноманітних об'єктів - фізичних, технічних, 

біологічних, соціальних тощо). 

Враховуючи те, що в різних галузях наукового знання відбуваються 

специфічні, властиві тільки для кожної з них інтеграційні процеси, то 

найбільш узагальнено визначають такі види i напрямки інтеграції в сучасній 

науці: 

1) математизація i формалізація, логізація i кібернетизація різних наукових 

сфер; 

2) уніфікація наукової інформації, мови науки та її 

понятійно¬категоріального апарату, внаслідок чого поняття окремих наук 

можуть стати загальнонауковими або філософськими категоріями 

(наприклад, структура, система, елемент, інформація та ін.); 

3) узагальнення i ущільнення наукової інформації на основі формування в 

окремих галузях узагальнюючих теорій та збільшення міжнаукових теорій 

(наука про людину, наука про суспільство, наука управління тощо); 

4) створення загальних теоретичних методів дослідження (моделювання, 

системно-структурний аналіз, статистичний аналіз та ін.) i застосування їх в 

різних галузях наукового знання з метою підсилення комплексності наукових 



досліджень. 

Щодо рівнів інтеграції наукового знання, то їх розрізняють чотири: 

інтрадисциплінарний, інтердисциплінарний, супрадисциплінарний та 

трансдисциплінарний. 

На інтрадисциплінарному рівні процеси інтеграції відбуваються у межах 

окремих наук - суспільних, природничих чи технічних. В їх основу кладуть 

певні принципи математичної логіки, математики, кібернетики, статистики. 

Для цих процесів характерною є та обставина, що в одній конкретній 

дисципліні можуть одночасно знаходити прояв результати i методи 

дослідження інших наукових дисциплін. Наприклад, біологічні процеси 

вивчають за допомогою фізики, хімії тощо. 

Інтердисциплінарні зв'язки підтверджують органічну єдність світу. Вони 

призводять до стирання граней між відокремленими одна від одної науками. 

В сучасних умовах зв'язки між науками на інтердисциплінарному рівні 

відбуваються за такими напрямками: 

- усередині кожної з трьох галузей наук (в суспільних – соціальна психологія, 

соціолінгвістика, історична демографія; в природничих - біофізика, фізична 

хімія, біокліматологія; в технічних - енергетика, технологія); 

- у межах двох галузей наук (між природничими i технічними науками - 

біомеханіка; між природничими i суспільними науками - історична географія, 

економічна географія; між технічними i суспільними науками - системна 

інженерія, технічна естетика); 

- у межах трьох галузей наук - природничими, технічними і 

суспільними науками (біотехнологія, екологія тощо); 

- у вигляді групи дисциплін, пов'язаних з математизацією наукового пізнання 

(математична географія, соціометрія, психометрія). 

Супрадисциплінарний рівень інтеграції характеризується високим ступенем 

узагальнення. Процеси на цьому рівні полягають в інтеграції наукового 

пізнання на основі узагальнення та абстрагування, що має велике значення 

для окремих наук (використання системного підходу, теорії функцій та 

множин, моделей тощо). Все більшого поширення набувае інтегруюча 

функція математичної логіки, математики, кібернетики. 

На трансдисциплінарному рівні відбувається інтеграція наукових понять, 

теорій i методів у філософських концепціях. Ці принципи пронизують собою 

все більше галузей наукового пізнання. Будучи наукою про найбільш 

загальні закони розвитку природи, суспільства i мислення, матеріалістична 

діалектика дає можливість зрозуміти єдність i розвиток всього світу, 

об'єднати розрізнені картини світу, створювані окремими науками, в цілісний 

образ. 



Інтеграційні процеси не обминули i педагогічну науку, зокрема теорію 

навчання: дедалі тісніше зливаються воєдино дидактика i психологія 

мислення, педагогічна психологія i соціологія, соціологія i педагогіка в 

цілому, теорія змісту загальної i технічної освіти. Для визначення 

закономірностей навчання дослідники все частіше залучають поняття i 

теоретичні передумови кібернетики та соціології. Характерною ознакою 

сучасної дидактики стає поповнення її понятійного апарату за рахунок 

понять з теорії інформації, теорії систем, теорії оптимізації, 

нейрокібернетики, біокібернетики, евристики, семіотики тощо. 

Синтез психолого-педагогічних знань як умова формування цілісної теорії 

навчання може бути реалізований на трьох рівнях: 

методологічному - інтеграція в межах законів, закономірностей i принципів 

розвитку особистості; 

дидактичному - інтеграція в межах ідей, закономірностей i принципів 

організації навчання; 

прикладному - інтеграція змісту конкретних навчальних предметів, методів i 

способів виховання. 

У наш час інтеграційні процеси в педагогіці відбуваються переважно на 

прикладному рінні. Тобто інтеграція являє собою цілеспрямоване об'єднання 

(синтез) певних навчальних предметів у самостійні педагогічні системи 

цільового призначення, спрямовані на забезпечення цілісності знань i вмінь. 

Завдяки інтеграції навчальних предметів стає можливим відкрити перед 

учнями можливості оволодівати узагальненими, сукупними знаннями, які 

звільнять їх від однобічного розвитку i прискорять розширення їхнього 

світовідчуття, що, в свою чергу, поліпшить умови для повноцінного 

формування кожної особистості. 

Звичайно мови впливають один на одного через контакти носіїв мов, або 

через контакт культур. При цьому слова однієї мови можуть переходити в 

іншій. Це супроводжується тим або іншому перекручуванню слів, оскільки в 

кожній мові й своя вимова, і своя граматика, відмінна від інших мов. 

Процеси перетекания слів з однієї мови в інший досить добре спостережувані 

в житті. Якщо стосуватися аспекту взаємодії мов, то мовний контакт протікає 

як мовна взаємодія людей, що говорять на цих мовах. Навіть мінімальна 

взаємодія неможливо доти, поки обидві сторони (або одна зі сторін) не 

зроблять хоча б один крок назустріч партнерові. Таким чином, результат 

язикової взаємодії соціально обумовлений.У випадках схрещування 

розрізняють два поняття: субстрат і суперстрат. І субстрат і суперстрат – це 

елементи переможеної мови в мові-переможці, але тому що переможеним 

може бути й та мова, "на який накладається інша мова", і та мова, "який 



накладається на іншу мову й сам у ньому розчиняється", те можна розрізняти 

ці два явища. Язиково? субстра? - вплив мови корінного населення на чужу 

мову, звичайно при переході населення з першого на другий у результаті 

завоювання, етнічного поглинання, культурної переваги й т.д. При цьому 

місцева язикова традиція обривається, народ перемикається на традицію 

іншої мови, але в новій мові проявляються риси мови зниклого. Мова, крім 

того, що він пов'язаний з певною артикуляційною базою, має занадто глибокі 

коріння в житті народу, занадто глибоко пов'язаний з господарськими 

навичками й традиціями. Тому перехід з однієї мови на іншій є процес 

складний і важкий. Як би велике не було суб'єктивне бажання опанувати 

новою мовою в точності й досконалості, це бажання не реалізується 

повністю. Якісь якості рідної мови у фонетику, лексиці, семантиці, типології 

втримуються мимо волі й свідомості мовців і продовжують "просвічувати" 

крізь наложившуюся оболонку нового мовлення. У результаті сприйнята 

чужа мова здобуває в даному середовищі особливий своєрідний характер, 

відмінний від того, який він мав у вихідному середовищі. Це явище й 

одержало назву лінгвістичного субстрату 

Для правильного розуміння явищ субстрату треба прийняти наступні 

положення: Субстрат – явище мови як історичної категорії, тому будь-які 

"перекручування" і "субституції" у мовленні окремих людей або окремих 

груп людей, що говорять не на рідному, а вторинною мовою ніякого 

відношення до проблеми субстрату не мають. Це питання мовлення й притім 

на "чужому" мові, субстрат же стосується видозміни своєї рідної мови під 

впливом іншої мови. 2) Вплив субстрату не пов'язане з лексикою, що 

запозичиться дуже легко й освоюється мовою, що запозичить, відповідно до 

внутрішніх законів його функціонування й розвитку без порушення цих 

законів; якщо ж у лексиці виявляється субстрат, те це вже пов'язане із 

граматикою й фонетикою. 4) Вплив субстрату – це насамперед порушення 

внутрішніх законів розвитку мови (і навіть групи родинних мов). І це може 

позначитися саме в ладі мови – у його морфології й фонетику 

Суперстрат- вплив мови стороннього населення на мову корінного в 

результаті завоювання, культурного панування якихось етнічних меншостей, 

якому не вистачило критичної маси для асиміляції скореного або 

подчиненого корінного населення. При цьому місцева язикова традиція не 

обривається, але в ній відчуваються (у різному ступені й на різних рівнях 

залежно від тривалості) іншомовні впливи. Навідміну від субстрату, 

суперстрат не приводить до втрати мови, однак його вплив на розвиток мови 

може бути дуже значним. Адстрат - сукупність чорт язикової системи, що 

пояснюються як результат впливу однієї мови на іншій в умовах тривалого 



співіснування й контактів народів, що говорять на цих мовах. Адстрат, на 

відміну від співвіднесених із цим поняттям термінів субстрат і суперстрат, 

означає нейтральний тип язикової взаємодії, при якому не відбувається 

етнічної асиміляції й розчинення однієї мови в іншому. Адстратние явища 

утворять прошарок між двома самостійними мовами. Іноді термін "адстрат" 

застосовується для позначення змішаного білінгвізму (многоязичие). 

 

ЛЕКЦІЯ 7 

МОВНІ ЗАКОНИ. ДІЯ МОВНИХ АНТИНОМІЙ 

Згідно концепції, викладеної у вже згадуваному праці "Російська мова і 

радянське суспільство" [РЯіСО 1968], у розвитку мови ключову роль 

відіграють так звані антиномії - постійно діючі протилежні один одному 

тенденції, боротьба яких і є Рушійним стимулом мовного розвитку. 

Найважливіші з антиномій наступні: антиномія мовця і слухача, системи і 

норми, коду і тексту, регулярності та експресивності. На кожному 

конкретному етапі розвитку мови антиномії вирішуються на користь то 

одного, то іншого з протиборчих почав, що веде до виникнення нових 

протиріч, і т. д. Остаточний дозвіл антиномій неможливо: це означало б, що 

мова зупинився у своєму розвитку. 

Так, антиномія мовця і слухача дозволяється то на користь першого, то на 

користь другого: то в мові отримують розвиток "редуковані" способи 

вираження - процес, що відображає інтереси мовця, який прагне до економії 

мовних зусиль; то, при інших соціальних умовах, починають переважати 

розчленовані форми і конструкції, що відповідає інтересам слухача (повною, 

розчленованої формі, будь це чітко промовлене слово або закінчена 

синтаксична конструкція, легше розпізнати сенс переданого повідомлення, 

ніж у формі згорнутої, скороченої). 

Наприклад, в російській мові 20-х років XX століття була сильна тенденція 

до скорочення найменувань, достяжению їх в абревіатуру: начпрод, комбід, 

реввійськрада, ЦК, неп і т. п. Цей процес торкнувся і чисто побутові форми 

мови і знайшов відображення в літературі того часу. Популярний у минулому 

"Щоденник Кістки Рябцева" Миколи Огнєва містить такий діалог: 

«- Ну, довам, - сказав я на прощання. 

- Це як же розуміти? 

- Задоволений вами, це замість "спасибі". Спасибі - це ж спаси бог і, значить, 

- релігійне ». 

У сучасній мові поряд з абревіатурами поширені розчленовані найменування 

типу заступник директора з науки, інженер з техніки безпеки, не 

скорочуються до складових або ініціальних абревіатур. 



Антиномія системи і норми полягає в тому, що система "дозволяє" все, що не 

суперечить законам даної мови, а норма відбирає, фільтрує те, що 

дозволяється системою, і допускає до вживання далеко не всі з того, що 

"дозволено" системними можливостями мови. Характерна для сучасної 

російської морфології експансія флексії-а (-я) у називному відмінку множини 

на все більш широке коло іменників чоловічого роду (цеху, слюсаря, сектора, 

прожектора, інспектора і т. п.) - приклад вирішення конфлікту між системою 

і нормою на користь системи. Проте в різних субкодах російської 

національної мови цей процес реалізується з неоднаковою ступенем повноти: 

для професійного мовлення форми з названої флексией природним і 

органічним (СР взводу - у мові військових, пеленга - у моряків, супу і торта - 

у кухарів та кондитерів і т. п.), не менше частотних вони в просторіччі, де 

можливі навіть черги, матюкаючи - замість черги, матері (інакше кажучи, 

експансії флексії-а (-я) схильні і іменники жіночого роду), а літературну 

мову, по-перше, ретельно фільтрує подібні форми, пропускаючи у вживання 

одні й відсіваючи інші, і, по-друге, значну частину вже допущених форм 

постачає різного роду обмежувальними позначками типу словникових послід 

"проф.", "простий.", "разг.", віддаючи, таким чином , перевагу традиційним 

формам на-и (-і) для стилістично нейтральних контекстів. 

Антиномія коду і тексту М. В. Панов позначив протиріччя між набором 

мовних одиниць (фонем, морфем, слів) і текстом, який будується з цих 

одиниць. Чим менше набір одиниць, тим довше повинен бути текст, що 

передає той чи інший зміст, оскільки кожен "квант" змісту може бути 

переданий в більшості випадків не окремою одиницею (їх мало), а 

комбінацією одиниць. І навпаки, чим більше набір одиниць, тим коротше 

текст: кожному "кванту" змісту відповідає окрема одиниця коду. У розвитку 

мови діють дві протиборчі тенденції: до скорочення і, значить, спрощенню 

коду (набору одиниць) і до скорочення, тобто спрощенню, тексту. 

Дозволяється це протиріччя то на користь коду, то на користь тексту. 

Відомий приклад скорочення коду в сучасній російській лексиці - поступове 

витіснення з мовного обороту деяких термінів спорідненості: шурин, дівер, 

зовиця-к поява на їх місці описових найменувань: брат дружини, брат 

чоловіка, сестра чоловіка. Зараз такому витіснення стали піддаватися і деякі 

інші терміни спорідненості: замість тесть все частіше говорять батько 

дружини, замість свекруха - мати чоловіка; зауважимо, однак, що подібна 

заміна, мабуть, чи не загрожує слову теща, яке в російській культурно-мовній 

традиції ускладнено безліччю коннотативних (супутніх основним значенням 

слова) зв'язків. 



Приклад збільшення коду: запозичення іншомовних слів для позначення 

понять, які по-російськи можуть бути названі тільки описово - за допомогою 

двох-, трьох-слівних сполучень: снайпер - влучний стрілець, мотель - готель 

для автотуристів , стаєр - бігун на довгі дистанції і т. п. Можна було б в 

подібних випадках обійтися і без запозичень, не збільшуючи число знаків 

словникового коду. Але втакому разі довелося б подовжувати текст - через 

вживання описових зворотів, що позначають зазначені поняття. Характерно, 

що в російській мові 1920-х років переважали описові, "роз'яснюють" 

найменування, що було цілком зрозуміло і виправдано в умовах 

демократизації літературної мови, прилучення до нього широких мас людей, 

які раніше не володіли літературною нормою (збільшення словника шляхом 

нових іншомовних запозичень означало б для них ще одну трудність в 

освоєнні літературної мови). Російська мова кінця XX в. йде шляхом 

запозичення іншомовної лексики, тим самим на цій ділянці мовної системи 

антиномія коду і тексту дозволяється переважно на користь коду. 

Дія антиномії коду і тексту також небайдуже до того, як і мовної підсистемі, 

в якій мовної середовищі вона проявляється. Як правило, ця антиномія 

дозволяється на користь коду (він збільшується) в соціально замкнутих 

колективах мовців. Так, у соціальних і професійних жаргонах, які й 

характерні для подібних замкнутих колективів, мається, як правило, багатий, 

деталізований словник для позначення певних реалій і видів діяльності (в 

злодійському арго, наприклад, надзвичайно детально розрізняються за 

назвами види крадіжок, "фахівці" по кожному з цих видів: домушник, 

ширмач, скокар', ведмежатник, різновиди знарядь злочину і т. п.). У 

спеціальних технічних і наукових термінологіях активно діє тенденція до 

встановлення одно-однозначних відносин між терміном і його змістом 

(багатозначні терміни небажані). 

Навпаки, в соціально не замкнута, "текучих" колективах, де мовні звички 

говорять постійно відчувають вплив мовних особливостей інших груп, що 

вливаються до складу носіїв даної мовної підсистеми, код скорочується, зате 

текст відчуває тенденцію до подовження . Це природно: в мові людей, 

складових подібні текучі колективи, зберігаються лише знаки, загальні для 

всіх членів колективу. За допомогою цього набору знаків (слів, афіксів і т. п.) 

передається будь змістовне повідомлення, причому об'єднання різних знаків, 

необхідне для вираження тих чи інших смислів (яким немає "однознакового" 

відповідності в коді), веде до збільшення тексту. 

Антиномія регулярності та експресивності харчується відповідно 

інформаційної та емотивної функціями мови. Інформаційна функція 

найбільш послідовно виражається за допомогою однотипних, стандартних, 



регулярно утворених мовних засобів (передача інформації ефективна без 

наявності інформаційного "шуму", а в якості такого може виступати 

неоднозначність або метафоричність мовної одиниці, нестандартність її 

структури і т. п.). Емотивна функція, навпаки, у своєму вираженні спирається 

на експресивну забарвленість мовних одиниць, їх нестандартність, 

идиоматичность, тобто на такі властивості, які протипоказані чистої 

інформації. 

«У кожному ярусі мови є одиниці, що підкоряються якомусь загальному 

правилу, і одиниці, які регулюються іншим, менш сильним правилом, - пише 

М. В. Панов. - Постійно діє тенденція уподібнити слабку частину системи 

більш сильною, що підкоряється більш загальним правилом. Це - тенденція, 

стимульована мовою у його чисто інформаційної функції. Якщо в мові є 

агглютінатівниє і фузійні одиниці, то неминуче виникає прагнення 

узагальнити їх або в сторону послідовної, повної агглютінатівним, або в бік 

повної фузіонних. 

Але такі устремління стикаються з протилежними - з постійною тенденцією 

зберегти для експресивних цілей виделенность, "відчуженість" деяких 

одиниць. Кожна одиниця мови має і чисто інформаційне, і (в тій чи іншій 

мірі) експресивне призначення; отже, ця антиномія визначає життя кожної 

одиниці мови »[Панов 1968: 27-28]. 

Приклад протиборчих тенденцій до регулярності і до експресивності - 

створення, з одного боку, впорядкованих систем спеціальних термінологій у 

відповідних сферах науки і техніки, зі строго "прозорими" відносинами між 

термінами і стандартними дефініціями, а з іншого - метафоризація 

загальновживаних слів з метою створити експресивні професійно-жаргонні 

аналоги до офіційних термінам (каструля замість синхрофазотрон, бовтанка - 

замість люфт, бублик в значенні 'нуль очок' і т. 

п.). 

І ця антиномія, як легко бачити, не асоціальна: при одних умовах розвитку 

мови, в одних колективах говорять легше перемагає тенденція до 

регулярності, при інших соціальних умовах і в інших соціальних групах - 

тенденція до експресивності. Так, у розвинених літературних мовах, 

особливо у книжковій їх різновиди, рельєфно проявляється тенденція до 

регулярності (це сприяє стабільності літературної норми), а у групових 

(професійних і соціальних) жаргонах сильна тенденція до експресивності. 

Антиномии - найбільш загальні закономірності мовного розвитку. Зрозуміло, 

вони не скасовують дію конкретних соціальних чинників, що формують 

своєрідний контекст еволюції кожної мови. Однак вони не є і чимось 

окремим від соціальних факторів: тісна взаємодія тих і інших, "накладення" 



певних соціальних умов на дію кожної з антиномій і становить специфіку 

розвитку мови на різних етапах його історії. 

На відміну від антиномій, що охоплюють своєю дією мовну систему в 

цілому, соціальні фактори неоднакові за своїм впливом на мову. Вони мають 

різну лінгвістичну значимість: одні з них, глобальні, діють на всі рівні мовної 

структури, інші, приватні, в тій чи іншій мірі обумовлюють розвиток лише 

деяких рівнів. 

Що ж вважається соціальним фактором, що впливає на мовну еволюцію? Це, 

наприклад, змінакола носіїв мови; поширення освіти; територіальні 

переміщення людей (міграція); створення нової державності, по-новому 

впливає на деякі сфери мови; розвиток науки; великі технічні нововведення і 

винаходи (ніхто не стане сперечатися, наприклад, з тим , що винахід 

друкарства, радіо, впровадження в побут кожної людини телебачення 

з'явилися соціальними факторами, що вплинули на сфери використання 

мови, масова комп'ютеризація багатьох видів діяльності в тих чи інших 

формах відбивається і в мові, а також у мовному поведінці носіїв мови, і т. п 

.). 

Прикладом глобального соціального чинника є зміна складу носіїв мови. 

Воно веде до змін у фонетиці, в лексико-семантичній системі, в синтаксисі і, 

меншою мірою, в морфології язика23. Так, зміна складу носіїв російської 

літературної мови в 20-30-ті роки XX в. вплинуло на вимову (у бік його 

буквалізаціі: замість старомосковского нормативного Було [шн] ая, сміялися 

[са] і ти [хи] й стали говорити Було [чн] ая, сміялися [С'а], ти [хи] й), на 

лексико-семантичну систему: запозичення слів з діалектів і просторіччя 

спричинило перебудову парадигматичних і синтагматичних відносин 

всередині словника; в літературний обіг були залучені синтаксичні 

конструкції, до тих пір поширені в просторіччі, діалектах, у професійному 

мовному побуті (такі, наприклад, по походженням обороти типу погано з 

дровами, перевірка води на зараженість хімічними відходами та под.); під 

впливом некодіфіцірованних підсистем мови збільшилася частотність форм 

на-а (-я) у називному відмінку множини іменників чоловічого роду і т. п. 

Приклад приватного соціального фактора - зміна традицій засвоєння 

літературної мови. У XIX - початку XX в. в дворянсько-інтелігентської 

середовищі переважала усна традиція - під внутрішньосімейного спілкуванні, 

шляхом передачі вимовних та інших зразків мови від старшого покоління до 

молодшим. У зв'язку з демократизацією складу носіїв літературної мови 

стала поширюватися і навіть переважати форма прилучення до літературної 

мови через книгу. Цей фактор вплинув головним чином на норми вимови: 

поряд з традиційними произносительного зразками стали поширюватися 



нові, більш близькі до орфографическому вигляду слова (приклади 

див.вище). 

Отже, в соціолінгвістичної концепції М. В. Панова та його школи основний 

акцент робиться на тісну взаємодію власне мовних закономірностей 

(антиномій) і соціальних факторів; останні розуміються як умови, що 

сприяють (або, навпаки, перешкоджають ) прояву тієї чи іншої внутрішньої 

закономірності розвитку мови. 

 

ЛЕКЦІЯ 8 

МЕТОДИКА І МЕТОДОЛОГІЯ ЛІНГВОГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Метод — система правил і прийомів підходу до вивчення явищ і 

закономірностей природи, суспільства і мислення; шлях, спосіб досягнення 

певних результатів у пізнанні і практиці, тобто спосіб організації 

теоретичного і практичного освоєння дійсності. 

Методологія — 1) вчення про наукові методи пізнання; 2) сукупність 

методів дослідження, Що застосовуються в будь-якій науці відповідно до 

специфіки її об'єкта. 

Термін метод не однозначний: його застосовують у загальнонауковому, 

філософському значенні, у спеціально-науковому і у значенні, яке збігається 

зі значенням терміна методика. 

У загальнонауковому, філософському значенні термін метод означає шлях 

пізнання і витлумачення будь-якого явища дійсності. 

У спеціально-науковому значенні слово метод означає шлях пізнання і 

витлумачення явищ, який використовується в певній конкретній науці. 

Кожен такий метод має свою «ділянку» дослідження. Спеціальні 

дослідницькі методи перебувають в тісному зв'язку із загальнонауковими. 

Філософська методологія виростає з філософської теорії; вона є сукупністю 

настанов на те, з якою метою, що і як вивчати, і рекомендує конкретні 

методи вивчення мови. 

Роль спеціально-наукових методів у розвитку конкретних наук є надзвичайно 

важливою. Дуже часто навіть виникнення науки пов'язують з появою методу. 

Так,існує два погляди щодо часу виникнення науки про мову: 

1) мовознавство виникло за декілька століть до нашої ери (у Давньому Римі, 

Давній Греції); 

2) наука про мову виникла тоді, коли було відкрито порівняльно-історичний 

метод,XIX ст. Що ж стосується нового напряму в науці, то його також, 

пов'язують із виникненням нового методу, бо саме метод формує підходи до 

аналізу фактів. Так, порівняльно-історичне мовознавство пов'язане з 



порівняльно-історичним методом. Метод завжди перебуває в тісному зв'язку 

з теорією. 

Кожен спеціальний дослідницький метод втілюється в певну систему 

логічних дій ученого, стандартизованих прийомів збору, обробки й 

узагальнення фактів. 

Вихідні прийоми наукового аналізу мовного матеріалу 

У дослідженні мовних фактів використовують загальнонаукові методики 

дослідження — індукцію і дедукцію, аналіз і синтез. 

Індукція — прийом дослідження, за якого на підставі вивчення окремих 

явищ робиться загальний висновок про весь клас цих явищ; узагальнення 

результатів окремих конкретних спостережень. 

Лінгвісти поч. дослідж. мовні явища з розгляду одинич. об'єктів,йдучи від 

конкретного до загал. 

Дедукція — форма достовірного умовиводу окремого положення із 

загальних. Наоснові загального правила логічним шляхом з одних положень 

як істинних виводиться нове істинне положення. 

Воснові дедукції — аксіома: все, що стверджується стосовно всього класу, 

стверджується стосовно окремих предметів цього класу. У мовознавстві 

дедуктивний підхіднеобхідний, а інколи — єдино можливий (якщо потрібно 

дослідити явища, які не можна безпосередньо спостерігати). 

Із дедукцією пов'язане поняття гіпотези . 

Гіпотеза — спосіб пізнавальної діяльності, побудови вірогідного, 

проблематичного знання, коли формулюється одна з можливих відповідей на 

питання, що виникло в процесі дослідження; одне з можливих розв'язань 

проблеми. 

Суть гіпотези полягає у висуненні припущення щодо внутрішньої структури 

об'єкта, форми зв'язків між його елементами і його експериментальній 

перевірці. Гіпотеза доти залишається припущенням, здогадом, поки не 

пройшла перевірку. Доведена гіпотеза, тобто перевірена на багатьох фактах, 

стає науковою теорією. 

За допомогою дедукції (гіпотези) можна передбачити факти задовго до їх 

емпіричного відкриття. Аналіз — мислене або практичне розчленування 

цілого на частини. Синтез — мислене або практичне з'єднання частин у ціле. 

Пізнання предмета в його цілісності передбачає 

спочатку розчленування його на складові елементи і розгляд кожного з них. 

Знання предмета як єдності різноманітного, сукупності численних ознак 

дає синтез. Тільки єдність аналізу і синтезу забезпечує об'єктивне 

відображення дійсності. Ілюстрацією до одночасного використання аналізу і 

синтезу в мовознавстві є процедура компонентного аналізу значень слова. 



Спочатку значення розкладають на елементарні семантичні 

компоненти (хлопчик — «людська істота» + «молодий» + «чоловіча стать»). 

Після встановлення сем відбувається процедура їх синтезу. Якщо синтез сем 

дає значення аналізованого слова, то можна вважати, що компонентний 

аналіз проведено правильно. 

45.Описовий метод— планомірна інвентаризація одиниць мови і пояснення 

особливостей їх будови та функціонування на певному (даному) етапі 

розвитку мови, тобто в синхронії. 

В описовому методі розрізняють такі послідовні етапи: 

1) виділення одиниць аналізу; 

2) членування виділених одиниць: поділ речення на словосполучення, 

словосполучення на словоформи, словоформи на морфеми, морфеми на 

фонеми, фонеми на диференційні ознаки; 

3) класифікація й інтерпретація виділених одиниць. 

Описовий метод використовує прийоми зовнішньої та внутрішньої 

інтерпретації. 

Прийоми зовнішньої інтерпретації бувають двох видів: 

а) за зв'язком з позамовними явищами; б) за зв'язком з іншими мовними 

одиницями. 

Соціологічні прийоми застосовують при нормативно-стилістичному й 

історичному вивченні мови. До соціологічних належить прийом «слів і 

речей», запропонований Г. Шухардтом і Р. Мерінгером, згідно з яким історію 

слова вивчають разом з історією позначуваної словом речі; прийом 

стильового аналізу. 

Логіко-психологічні прийоми застосовують у дослідженні зв'язку змісту 

мовних одиниць і категорій з одиницями мислення. 

Артикуляційно-акустичні прийоми мають місце при вивченні звуків у 

аспекті фізіологічному і фізичному (участь голосу і шуму,тон тощо). 

Прийоми міжрівневої інтерпретації полягають у тому, що одиниці одного 

рівня використовують як засіб лінгвістичного аналізу одиниць іншого рівня. 

У міжрівневому аналізі властивості досліджуваного явища розглядають з 

погляду суміжного рівня. 

Прийоми внутрішньої інтерпретації — це різні способи вивчення мовних 

явищ на основі їх системних парадигматичних і синтагматичних зв'язків, 

тобто, вивчення мови в самій собі і для себе самої. Парадигматична 

методика охоплює опозиційний прийом (на основі зіставлення і 

протиставлення мовних одиниць встановлюються їх диференційні ознаки, а 

на основі спільності й відмінності одиниці об'єднуються в різні 

парадигматичні групи). Парадигматична методика 



доповнюється синтагматичною, тобто вивченням сполучуваності 

досліджуваних одиниць, їх контексту. Синтагматика нерідко розкриває 

приховані властивості мовної одиниці. 

Описовий метод має широке застосування. Його використовують не тільки 

для опису мовних елементів (фонем, морфем, конструкцій,граматичних 

категорій та ін.), а й для вивчення функ-ціонування мови.Опис фактів мови є 

їх якісним аналізом,систематизацією,що створює теорію. 

Досягнення описового методу надзвичайно вагомі. На його основі створені 

описові граматики різних мов і багато типів словників (тлумачні, 

орфографічні, орфоепічні, синонімічні). 

46.Порівняльно-історичний метод (компаративний, лінгвогенетичний) — 

сукупність прийомів і процедур історико-генетичного дослідження мовних 

сімей і груп, а також окремих мов для встановлення закономірностей їх 

розвитку. 

Цей метод ґрунтується на наукових прийомах відтворення не зафіксованих 

писемністю наявних у минулому мовних фактів шляхом планомірного 

порівняння відповідних пізніших фактів двох чи більше конкретних мов, 

відомих за писемними пам'ятками або безпосередньо за їх уживанням у 

мовленні.Техніка порівняльно-історичного методу складається з двох 

паралельних процедур: порівняння мовних явищ і їх розгляд в історичному 

аспекті. 

Порівняльно-історичний метод виник на початку XIX ст. Його 

основоположниками є німецькі вчені Ф. Бопп і Я. Грімм, датський 

мовознавець Р. Раск і росіянин О. X. Востоков. Поштовхом до зародження 

порівняльно-історичного мовознавства стало знайомство з давньоіндійською 

мовою санскрит, яка вразила дослідників надзвичайною подібністю до форм 

європейських мов(латині). 

Порівняльно-історичному методові відповідає певна теорія мови, основний 

зміст якої зводиться до таких чотирьох положень: 

1) порівняння мов виявляє їх спорідненість,тобто походження від одного 

джерела — мови-основи; 2) за рівнем спорідненості мови об'єднуються в 

сім'ї, групи і підгрупи; 

3) відмінності споріднених мов можуть бути пояснені тільки безперервним їх 

розвитком; 

4) зміни звуків у споріднених мовах мають строго закономірний характер, 

через що корені та флексії є стійкими впродовж тисячоліть, що дає 

можливість установити архетипи. 

Порівняльно-історичний метод був і залишається найважливішим 

інструментом установлення спорідненості мов і пізнання їх історії. Для 



встановлення спорідненості до порівняння залучаються морфеми, а не слова, 

бо подібність словника не є доказом спорідненості: слово легко 

запозичується з однієї мови в іншу. У споріднених мовах спільних частин 

слів значно більше, ніж спільних слів. 

Головна мета порівняльно-історичного методу — це відкриття законів, за 

якими розвивалися мови в минулому. Для реалізації цієї мети ставляться такі 

конкретні завдання: відтворення моделі прамови, розкриття історії 

подальшого її членування на окремі мови і наступного розвитку виділених із 

прамови мов. 

Основні прийоми порівняльно-історичного методу зводяться до визначення 

генетичної належності мовних явищ, установлення системи відповідностей і 

відхилень від них на різних рівнях, моделювання вихідних праформ, 

хронологічної і просторової локалізації мовних явищ і здійснення на цій 

основі генеалогічної класифікації мов. 

Найважливішою процедурою порівняльно-історичного методу 

є реконструкція звуків і морфологічних архетипів, яка здійснюється за 

допомогою встановлення відповідників на всіх рівнях мови. Так, 

порівнюючи укр. новий, грец. Уєод, лат. пооиз і враховуючи закономірності 

фонетичних змін, учені реконструювали індоєвропейську 

праформу *пеооз.Таке порівняльне вивчення призвело до встановлення 

регулярних відповідників одних звуків іншим. Так з'явилося наукове 

поняття фонетичного закону, під яким розуміють регулярні відповідності у 

звуках спільних за походженням слів, коренів, афіксів. Закономірні зміни 

рядів звуків поширюються не тільки на слова з однорідним значенням, а й на 

інші споконвічні слова. Фонетичні закони підтверджують історичну 

спадковість мов. 

Розрізняють прийоми зовнішньої і внутрішньої реконструкцій. 

Прийом зовнішньої реконструкції пов'язаний з виходом за межі однієї мови 

і залученням матеріалу споріднених мов. 

Прийом внутрішньої реконструкції базується на використанні даних тільки 

однієї мови, але ці етимологічно споріднені дані повинні співвідноситися як 

мовні елементи різної давності. Так, порівняння укр. класти і кладу дає змогу 

реконструювати давні інфінітивні форми *кІасШ. 

Серед поширених прийомів порівняльно-історичного методу слід назвати 

і прийом відносної хронології. Він полягає у встановленні не точного часу 

появи мовних явищ, а лише послідовності цих явищ у часі. Так, в українській 

та інших слов'янських мовах є рефлекси трьох палаталізацій задньоязикових 

[ґ], [к], [х]у [ж], [ч], [ш] і [з']» [ц'](дрУ
г
 —дружити — друзі). Яка з цих 

палата-лізацій виникла раніше, доводиться на основі того, що форма 



кличного відмінка отьче не могла виникнути з початкової 

форми отьць,оскільки переходу [ц] -» [ч] немає; у час створення кличної 

форми отьче в називному відмінку повинен був стояти звук [к] (*отьк?>), а 

це означає, що форма отьць (перехід [к] —> [ц]) з'явилася після 

форми отьче (переходу [к] -» [ч]). 

Хоч порівняльно-історичний метод на відміну від описового спрямований 

у минуле, до того ж дуже далеке і не засвідчене писемними документами, він 

працює і на сучасне мови. 

На основі порівняльно-історичного методу створені порівняльно-історичні, 

порівняльні та історичні описи мов й етимологічні словники. 

Порівняльно-історичний метод розвивали і вдосконалювали такі всесвітньо 

відомі мовознавці, як П. Ф. Фортунатов, А. Мейє, К. Бругман, Є. Кури-

лович,Л. А. Булаховський, О. С. Мельничук. 

З порівняльно-історичним методом пов'язаний метод глотохронології М. 

Сводеша, борейська теорія В. М. Ілліча-Світича, теорія моногенезу мов, 

підтримувана українським лінгвістом О. С. Мельничуком, а також метод 

лінгвогеографії . 

47.Метод лінгвістичної географії (ареальний) — сукупність прийомів які 

полягають у картографуванні елементів мови, що розрізняють її діалекти. 

Зв'язок методу лінгвогеографії з порівняльно-історичним полягає у тому, що 

він також має на меті відтворення картини діалектного членування 

прамовних спільнот і виявлення ареальних зв'язків між мовами, які 

становлять ці спільноти. Крім того, про тісний зв'язок цих двох методів 

свідчить і те, що в тих мовних групах або сім'ях, у яких відсутні 

старописемні пам'ятки, порівняльно-історичний метод спирається на дані 

сучасних мов і діалектів. 

Поштовхом для розвитку лінгвогеографічного методу стали 

методика реконструкції прамови А. Шлейхера і теорія концентричних хвиль 

Й. Шмідта, суть якої зводиться до твердження, що кожне нове мовне явище 

поширюється з певного центра поступово згасаючими хвилями, через що 

споріднені мови непомітно переходять одна в одну. 

Одним із завдань лінгвістичної географії є точне вивчення зон поширення 

певних мовних явищ. Кожне лінгвогеографічне дослідження 

передбачає чотири етапи: 1) складання питальника; 2) збір матеріалу; 3) 

картографування зібраного матеріалу; 4) інтерпретація нанесеного на карту 

діалектного матеріалу. Матеріал наносять на карти у вигляді ізоглос-ліній, 

які позначають територію поширення певного мовного факту. 

Дослідження проводять у двох аспектах — синхронічному та діахронічному. 

Шляхом синхронічного аналізу визначають лінгвогеографічну ієрархію 



ізоглос, говірок, говорів. Об'єктом дослідження діахронічної лінгвогеографії 

є архаїзми й нові утворення. 

Основоположником методу лінгвогеографії є нім. учений Георг Венкер, 

який у 1881 р. опублікував перший у світі діалектологічний атлас. Вагомий 

внесок у подальше вдосконалення цього методу зробили франц. 

лінгвогеографи Жюль Жильєрон і Едмон Едмон, які уклали солідний атлас 

французької мови. Вважається, що цей атлас мав вирішальний вплив на 

розвиток лінгвогеографії і стимулював створення подібних атласів для інших 

мов. 

У сучасному мовознавстві існують такі типи атласів: 

1) національні («Атлас української мови» в 3-х томах); 

2) регіональні («Лінгвістичний атлас Нижньої Прип'яті»); 

3) атласи споріднених мов («Загальнослов'янський лінгвістичний атлас», над 

яким зараз працюють мовознавці багатьох країн); 

4) атласи мовних союзів («Загальнокарпат. діалектологічний атлас», над яким 

упродовж багатьох років прац. вчені під керівництвом Інституту 

слов'янознавства і балканістики, що в Москві); 

5) проблемні. Лінгвістичні атласи необхідні для мовознавчих досліджень, 

оскільки вони фіксують ареали поширення мовних явищ, а ці дані є 

важливими для порівняльно-історичного мовоз-навства, бо допомагають 

розкрити природу певних мовних явищ. 

Виділяють такі методи дослідження: 

1. Описовий метод - планомірна інвентаризація одиниць мови і пояснення 

особливостей їх будови та функціонування на певному етапі розвитку мови, 

тобто в синхронії. В описовому методі розрізняють такі послідовні етапи: 1) 

виділення одиниць аналізу (фонем, морфем, лексем, конструкцій тощо); 2) 

членування виділених одиниць (вторинна сегментація): поділ речення на 

словосполучення, словосполучення на словоформи, словоформи на морфеми, 

морфеми на фонеми, фонеми на диференційні ознаки; 3) класифікація й 

інтерпретація виділених одиниць. Описовий метод використовує прийоми 

зовнішньої та внутрішньої інтерпретації. Прийоми зовнішньої інтерпретації 

поділяють на два види: а) за зв'язком з позамовними явищами (соціологічні, 

логіко-психоло-гічні, артикуляційно-акустичні); б) за зв'язком з іншими 

мовними одиницями (прийоми міжрівневої інтерпретації). [1]. Прийоми 

внутрішньої інтерпретації - це різні способи вивчення мовних явищ на основі 

їх системних парадигматичних і синтагматичних зв'язків, тобто, як зауважив 

Ф. де Соссюр, вивчення мови в самій собі і для себе самої. Парадигматична 

методика охоплює опозиційний прийом (на основі зіставлення і 

протиставлення мовних одиниць встановлюються їх диференціині ознаки, а 



на основі спільності й відмінності одиниці об'єднуються в різні 

парадигматичні групи). Парадигматична методика доповнюється 

синтагматичною, тобто вивченням сполучуваності досліджуваних одиниць, 

їх контексту. Синтагматика нерідко розкриває приховані властивості мовної 

одиниці, які при парадигматичному (опозиційному) підході можуть бути 

непоміченими [2]. 

2. Порівняльно-історичний метод (компаративний, лінгвогенетичний) - 

сукупність прийомів і процедур історико-генетичного дослідження мовних 

сімей і груп, а також окремих мов для встановлення закономірностей їх 

розвитку. На думку американського мовознавця Леонарда Блумфільда, 

відкриття порівняльно-історичного методу є одним із тріумфіальних 

досягнень науки XIX ст. Цей метод ґрунтується на наукових прийомах 

відтворення (реконструкції) незафіксованих писемністю наявних у минулому 

мовних фактів шляхом планомірного порівняння відповідних пізніших 

фактів двох чи більше конкретних мов, відомих за писемними пам'ятками або 

безпосередньо за їх уживанням у мовленні. Основоположниками цього 

методу є німецькі вчені Ф. Бопп і Я. Грімм, датський мовознавець Р. Раск і 

росіянин О. X. Востоков. Порівняльно-історичному методові відповідає 

певна теорія мови, основний зміст якої зводиться до таких чотирьох 

положень: 1) порівняння мов виявляє їх спорідненість, тобто походження від 

одного джерела - мо-ви-основи (прамови); 2) за рівнем спорідненості мови 

об'єднуються в сім'ї, групи і підгрупи; 3) відмінності споріднених мов 

можуть бути пояснені тільки безперервним їх розвитком; 4) зміни звуків у 

споріднених мовах мають чіткий закономірний характер, через що корені та 

флексії є стійкими впродовж тисячоліть, що дає можливість встановити 

(реконструювати) архетипи. Порівняльно-історичний метод був і 

залишається найважливішим інструментом установлення спорідненості мов і 

пізнання їх історії. Найважливішою процедурою порівняльно-історичного 

методу є реконструкція звуків і морфологічних архетипів, яка здійснюється 

за допомогою встановлення відповідників на всіх рівнях мови [1]. 

3. Основні принципи дистрибутивної методики Л. Блумфільд розробив у 20-х 

роках XX ст., а в 30-50-х роках їх розвинув 3. Харріс, якого вважають 

творцем цієї методики. Дистрибуція (від лат. distributio «розподіл») - 

сукупність усіх оточень, у яких перебуває досліджуваний елемент на відміну 

від оточень інших елементів. Дистрибутивний аналіз - методика дослідження 

мови на основі оточення (дистрибуції, розподілу) окремих одиниць у тексті. 

Це своєрідний дешифрувальний підхід за принципом сентенції. Деякі 

одиниці мови мають навіть одиничну дистрибуцію, як, скажімо, 

українське гайнувати поєднується лише зі словом час, 



англійське am вживається тільки з І, німецьке bin - з ich, a bist - з du. Наоснові 

аналізу дистрибуції мовних елементів виділяють дистрибутивні класи. Існує 

таке дистрибутивне правило: якщо два елементи перебувають в одному й 

тому самому оточенні, то вони належать до одного класу. Перед лінгвістом у 

дистрибутивному аналізі стоять такі завдання (їх можна інтерпретувати і як 

послідовні етапи аналізу): 1) сегментація тексту (мовленнєвого потоку) на 

одиниці певного рівня (звуки, морфи, слова тощо); 2) ідентифікація 

виділених одиниць, тобто об'єднання їх у певні класи (фонеми, морфеми, 

лексеми тощо); 3) виявлення відношень між виділеними класами. Дуже 

важливим є врахування дистрибуції у процесі засвоєння слів іноземної мови, 

денотативний обсяг яких не збігається з їх перекладними відповідниками. 

Так, скажімо, значення «огрядний» передається різними словами англійської 

мови залежно від того, кого стосується ця ознака - дитини, жінки чи чоловіка 

(stout man, але plump woman), значення «високий» передається 

словом high, якщо йдеться про неістоту (high tree, high mountain), і 

словом tall, коли це стосується істоти (tall girl, tall youth) [3]. 

 4. Трансформаційний аналіз - експериментальний прийом визначення 

синтаксичних і семантичних подібностей і відмінностей між мовними 

об'єктами через подібності й відмінності в наборах їх трансформацій. 

Методику трансформаційного аналізу опрацювали і ввели в наукову 

практику напочатку   50-х років XX ст. 3. Харріс і Н. Хомський. Суть цієї 

методики полягає в тому, що в основі класифікації мовних структур лежить 

їх еквівалентність іншим за будовою структурам, тобто можливість однієї 

структури перетворюватися на іншу (наприклад, активна конструкція може 

трансформуватися в пасивну). Трансформаційний аналіз використовують у 

лінгвістичних дослідженнях синтаксису, морфології, словотвору, лексичної 

семантики. Останнім часом із розширенням трактування трансформацій за 

рахунок зняття з визначення трансформації умови незмінності лексичного 

складу речення й умови незмінності синтаксичних відношень між словами 

сфера застосування трансформаційного аналізу значно розширилася. 

Трансформаційна методика знайшла застосування в теорії і практиці 

машинного перекладу. Елементи трансформаційного аналізу здавна 

використовують у шкільному викладанні рідної та іноземної мов. Так, 

скажімо, учням важко розрізняти додаток і неузгоджене означення [4]. 

5. Структурні методи. Основна мета - представлення структури мови і опис 

його системи. Він допомагає описувати семантичну структуру слова. Цей 

метод ґрунтується натому, що лексичне значення слова ділиться на 

мінімальні одиниці змісту, що знаходяться в системних відносинах. 

Компонентний аналіз - метод розкладання лексичного значення на семи. 



Виявляються вони логічним шляхом. Кожна сема у значенні представлена 

одним або декількома словами. Наприклад: йогурт = значення: заквашене + 

молоко + з фруктовими добавками [5]. 

6. Лінгвістичний метод зазвичай трактується як приватний науково-

дослідний метод, що застосовується у лінгвістиці. Власне лінгвістичним 

методом вважається порівняльно-історичний метод, що виник в результаті 

відкриття спорідненості мов, що оперує системою особливих прийомів, 

правилами і процедурами лінгвістичного аналізу звуків і морфем при 

порівняльно-методичної інтерпретації [5]. 

7. Комплексно-процесуальний метод. Комплексно-процесуальний метод ми 

трактуємо як один з методів дослідження мови, його опису та здійснення 

мовної діяльності на основі функціонально-стилістичного інваріанту мовної 

системи та його модифікацій; стилістично диференційованих текстів: 

книжкових, розмовних, текстів-міркувань; комунікативних якостей мови: 

правильність, точності, логічність, чистота, виразність, доречність [3]. 

8. Метод мовностилістичної абстракції. Поряд з комплексно-процесуальним 

методом, до синтетичних відноситься метод мовностилістичної абстракції. 

Метод мовностилістичної абстракції націлений на дослідження мови як 

вторинної раціональної системи з урахуванням її стилістичної диференціації. 

Зокрема, будь-яка метафора з позицій мовностилістичної абстракції 

оцінюється не як підлегла структура, а як одне з мовних засобів, що відбиває 

образність художньої мови. Аналогічно віддієслівні іменники в науковому 

стилі сигналізують про їх абстрактність [3]. 

9. Лінгвостилістична абстракція - це метод, який застосовується для 

дослідження, аналізу та опису стилістичного феномена в мові в його 

цілісності, з урахуванням взаємозв'язків між людиною, світом, мовою. 

Лінгвостилістична абстракція дозволяє проводити аналіз нерозчленованих 

стилістичних об'єктів, які виступають як процес, як єдине ціле в сукупності її 

системних і структурних властивостей. Зокрема, застосування методу 

лінгвостилістичної абстракції при аналізі тексту дозволяє: 1) розглянути в 

комплексі особливу ієрархію відносин, що залежать від типу, жанру тексту: 

а) ситуацію спілкування; б) композиційну структуру тексту; в) набір мовних 

засобів, корелюють як з ситуацією спілкування, так і зі структурою тексту, 

його континуумом; 2) більш глибоко дослідити стилістичні ресурси і 

функціональні особливості тексту, враховуючи міждисциплінарні системні 

зв'язки з літературознавством; 3) використовувати інформаційну модель як 

інструмент мовностилістичної абстракції, що дає можливість здійснити 

комплексний аналіз тексту, не розчленовуючи його на частини, а виявляючи 



типи відносин між значеннями і формами їх відображення в стилістично 

диференційованих текстах різних типів і жанрів [5]. 

10. Індукція і дедукція. Здавна відоме логічне протиставлення індуктивного і 

дедуктивного методів дослідження. В емпіричних науках, до яких 

відноситься і лінгвістика, це протиставлення пов'язане з протиріччям між 

природою досліджуваного об'єкта (сутністю) і наявним у розпорядженні 

дослідника емпіричним матеріалом (фактами). Як вже було зазначено вище, 

об'єкт лінгвістики - мова - не дано досліднику в безпосередньому 

спостереженні. Досліджуваним емпіричним матеріалом дослідника є непрямі 

свідчення про мову, а саме - продукти мовної діяльності (мовні вирази). 

Кількість одиничних мовних фактів нескінченна, тому збір всіх фактів є 

принципово нерозв'язним завданням і не може бути кінцевою метою 

дослідження. Дедуктивний метод в якості відправного пункту передбачає, 

засновані на певних припущеннях сутності і перевірку реальності цих 

сутностей, їх відповідності (або невідповідності) досліджуваним фактам. У 

реальній лінгвістичній практиці застосування індуктивного чи дедуктивного 

методу в чистому вигляді неможливе, хоча певна перевага того чи іншого 

методу в конкретних наукових школах спостерігається нерідко. Найбільш 

продуктивним, швидше за все, є циклічне застосування дедуктивного та 

індуктивного методу з послідовним уточненням уявлення про досліджуваний 

об'єкт [4]. 

11. Евристичні методи пов'язані зі збором та документацією фактів. Сам 

процес отримання фактів може бути пасивним або активним. Метод 

пасивного спостереження (інакше іменований реєстраційним) 

використовується тоді, коли необхідно отримати максимально достовірний 

мовний матеріал, незалежний від волі дослідника і процесу вилучення 

мовних даних. Таким матеріалом є спонтанна мова носіїв мови в природній 

комунікативної ситуації. Дослідник є лише реєстратором цієї мови або 

використовує раніше зафіксовану мову (наприклад, письмові тексти). 

Первинною формою реалізації мовної діяльності є спонтанна і, перш за все, 

діалогічна мова. В останні десятиліття технічні засоби автоматичної фіксації 

усного мовлення надали дослідникам необмежений доступ до таких фактів. 

Активний (він же експериментальний) метод полягає в застосуванні всіляких 

процедур, керуючих мовною поведінкою промовця, з метою отримання 

необхідних досліднику фактів. Інтроспективний метод використовується, 

коли мовні факти дослідник не реєструє, а створює сам, використовуючи 

себе як носія мови [5]. 

12. Метод реконструкції. В історичній лінгвістиці найважливішим є метод 

реконструкції колишніх мовних станів. Цей метод найбільш розроблений 



стосовно фонетичної сторони мовних виразів. При зовнішній реконструкції 

використовуються дані генетично споріднених мов, при внутрішній 

реконструкції об'єктом спостереження є дані однієї мови [1]. 

13. Пояснювальний опис. Таксономічні і динамічні описи відповідають на 

питання, як влаштована мова. В останні десятиліття до опису пред'являється 

також вимога пояснення того, чому мова влаштована саме так, а не іншим 

чином. Такі описи називаються пояснювальними. Пояснення можуть бути 

внутрішньомовними (звернення до системних або історичним факторам, 

зокрема, пояснення через аналогію, через процеси мовних контактів; до 

ареальних або генетичних зв'язків досліджуваної мови; до типологічних 

закономірностей) і позамовних (наприклад, апеляція до когнітивних структур 

та механізмів; до пристрою позамовної дійсності; до соціальних, психічних, 

культурних факторів). Можливості пояснювального підходу ще далеко не 

вичерпані, і в наш час йде активна його розробка. Очевидно, що саме в 

рамках цього підходу лінгвістика впритул наближається до розуміння свого 

об'єкта [3]. 

14. Формалізація лінгвістичних описів. У лінгвістиці розроблені різні методи 

формалізації інформації про мову. Класичним формалізмом таксономічної 

лінгвістики є уявлення системно протиставлених мовних одиниць у вигляді 

граматичної парадигми, тобто сукупності системно пов'язаних форм - 

наприклад, відмінкових і числових форм іменника чи особистих форм 

дієслова. Для представлення синтагматичних та ієрархічних відносин мовних 

одиниць використовуються різного типу графи, наприклад, дерева 

залежностей та дерева складових. З точки зору здатності брати участь у 

синтаксичних процесах найбільш природним відношенням є суб'єкт. Так, у 

мовах з дієслівним узгодженням суб'єкт обов'язково є контролером 

погодження; іншими словами, якщо дієслово в мові в принципі узгоджується 

(скажімо, в особі або числі) з будь-якими синтаксично пов'язаними з ним 

членами речення, то серед останніх обов'язково виявиться суб'єкт. Часто він є 

і єдиним контролером узгодження, проте в деяких мовах є суб'єктно-об'єктне 

узгодження, а іноді контролером узгодження є також непряме доповнення 

[2]. 

15. Верифікація, доказ і аргументація в лінгвістиці. Проблема верифікації 

відноситься до етапу фіксації мовних фактів. Операція ця далеко не завжди є 

тривіальною. Необхідні різні технології верифікації зафіксованих фактів 

(наприклад, незалежне опитування різних носіїв, регулярність 

парадигматичних відносин з іншими фактами, відповідність граматичним 

гіпотезам, відповідність даними відомих досліднику споріднених мов тощо). 

Особливі методи використовуються в діалектологічній роботі, коли треба 



уникнути переходу носія мови на літературну мову. Верифікація також 

необхідна при активному методі роботи з рідною мовою дослідника для 

підтвердження граматичної правильності отриманого факту. Інтроспективної 

оцінки дослідника часто виявляється недостатньо. У цих випадках 

використовується опитування різних носіїв мови та статистична оцінка їх 

відповідей, так як вони можуть часто розходитися між собою і з оцінкою 

самого дослідника. Аргументація і доказ становлять важливий компонент 

описової роботи, будучи засобом підтвердження його правильності. Тому в 

лінгвістиці, зазвичай, використовуються більш слабкі способи підтвердження 

істинності теорії, а саме, різні аргументаційні технології [5]. 

16. Методи суміжних наук, які використовуються в лінгвістиці. Лінгвістика 

також запозичує методи у суміжних наук, таких як психологія, соціологія, 

антропологія, культурологія, історія, акустична фізика, математика. Що 

стосується математики, то вплив її менталітету і методів в останні 

десятиліття неухильно зростає. Особливо істотно проникнення в лінгвістичні 

дослідження ідей і методів математичної логіки, статистики, теорії 

ймовірностей, теорії інформації. До того ж деякі з математичних методів, на 

застосування яких у лінгвістиці спочатку покладалися серйозні сподівання 

(теорія нечітких множин Л. Заде, теорія катастроф Р. Тома, граматики 

Монтегю), були наукою про мову швидко відкинуті. Залишила свій слід в 

лінгвістичної методології і кібернетика, а також дослідження в галузі 

штучного інтелекту і когнітивної науки [4]. 

Висновки.  Таким чином, аналіз філософської, загальнонаукової та 

спеціально-наукової літератури засвідчив, що у сучасній лінгвістиці 

виділяють такі методи лінгвістичних досліджень: описовий, порівняльно-

історичний, дистрибутивний,трансформаційний, структурний, лінгвістичний, 

комплексно-процесуальний, метод мовностилістичної абстракції, 

лінгвостилістична абстракція,  індукція і дедукція, евристичний, 

реконструкція, пояснювальний опис, формалізація лінгвістичних описів, 

верифікація, метод суміжних наук. Одні з них використовуються широко, 

інші - знаходяться на етапі розвитку, або навпаки, залишаються історією. 

Методи лінгвістичних досліджень допомагають дослідити різні аспекти 

мови, прийти до певних висновків, що є основною метою будь-якого 

дослідження. 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦІЯ 9 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «АРХЕТИП» ТА ЙОГО РОЛЬ У 

МОВОЗНАВСТВІ 

Сучасне зіставне мовознавство, яке сформувалося на тлі порівняльно- 

історичних концепцій вивчення споріднених мов світу, що ставили за 

основну мету реконструкцію архетипу (гр. archétypon – прообраз, прототип) 

– вихідну для наступних утворень мовну форму на підставі закономірних 

відповідників у споріднених мовах, продовжує наукові пошуки основи 

зіставлення мовних фактів. Свого часу було запропоноване поняття 

tertiumcomparationis як третього незалежного параметра зіставлення мовних 

фактів, на роль якого дослідники пропонували різні мовні форми, категорії, 

поняття (див. про це докладніше. Основна проблема при цьому і досі 

залишається нерозв’язаною і стосується питання, чи варто реконструювати 

архетипи, якщо зіставленню підлягає мовний матеріал у синхронії? 

Попередні спостереження над результатами зіставно- типологічних 

досліджень свідчать про певну наївність, а подекуди і суб’єктивність у 

виявленні спільних тенденцій і відмінних ознак, приписуваних різним мовах 

(як спорідненим, так і неспорідненим), якщо виконувалася лише процедура 

зіставлення без глибших реконструкцій, які час від часу заперечують 

висновки, зроблені на основі сучасних мовних форм. Така постановка 

проблеми повертає знову мовознавців до вивчення архетипних форм мови, 

засвідчуючи актуальність і своєчасність пропонованої статті.  

Архетип у порівняльно-історичному мовознавстві визначають як теоретично 

можливу форму, що виводиться шляхом порівняння реально засвідчених 

структурних елементів кількох мов і є репрезентантом прамовного стану 

сім’ї чи групи споріднених мов. У якості архетипу можуть виступати різні 

мовні одиниці і структури – цілісні лексеми, основи, корені, морфеми, 

детермінативи, фонеми. Найпоширенішою є реконструкція на рівні морфем. 

Реконструкція архетипу може здійснюватися для прамовних станів 19 різної 

хронологічної глибини. Прикладом реконструкції спільноіндоєвропейського 

архетипу на рівні слова може бути індоєвропейська форма *bhrāter – “брат”, 

побудована на основі зіставлення д.-інд. bhrāAtā, авест. brātar, ст.-слов. 

братръ, лат. frāter , гр. frāAtēr, тохар. pracar та ін.. Не ставлячи завдання 

системно проаналізувати міждисциплінарний характер поняття архетип, 

спробуємо долучитися до уже наявних спроб прокоментувати позицію Карла 

Густава Юнга, з яким пов’язують історію дослідження цього феномену, і 

обґрунтувати доцільність його витлумачення у лінгвокогнітивному ракурсі. 

Як слушно відзначає О. Донченко, сьогоденну “архетипову парадигму 

викликали до життя потужні глобалізаційні тенденції, бо саме архетипи 



мають надкультурні й позачасові змісти трансперсонального, всезагального 

психічного”. Спираючись на коментарі О. Донченко, варто погодитись із 

тим, що архетипи – це кумулятивні уявлення про світ і життя в ньому 

людини, які не залежать від рівня наявних сьогодні знань. У філософії К. Г. 

Юнга архетипи розуміються як структурні елементи несвідомого, що лежать 

в основі всіх психічних процесів. Це вроджені патерни людської поведінки. 

Архетипи містять у собі і колективні уявлення, і масову свідомість, і 

соціальні установки, і стереотипи – все, що зумовлює можливість 

взаєморозуміння людей. Розглянемо ключові ідеї К. Г. Юнга, які є дотичними 

до розуміння онтологічної природи архетипу. Розвинувши і певною мірою 

відійшовши від психоаналізу З. Фрейда, К. Г. Юнг поглибив основні 

положення психологічної науки ідеєю колективного несвідомого. Відповідно 

до концепції К. Г. Юнга психіка має таку структуру: 1) Его (центр свідомості 

та самосвідомості), особисте несвідоме (вмістилище конфліктів, спогадів, що 

колись були усвідомлені, але потім їх було витіснено та забуто, і чуттєвих 

вражень, яким бракувало “яскравості” для фіксації у свідомості) та 2) 

колективне несвідоме – це глибинний шар психіки людини, що є глибшим за 

рівень індивідуального несвідомого, спільним для всіх людей як результат 

історії людства. Колективне несвідоме тому так і називається, що не 

накопичується особистим досвідом, а успадковується всіма представниками 

людства, незалежно від етнічної, культурної тощо приналежності 

(національними особливостями можуть характеризуватися стійкі сполучення 

форм виявів архетипів). К. Г. Юнг припускав, що колективне несвідоме не є 

кінцем несвідомого. Зокрема, у праці “Аналітична психологія. Тавістокські 

лекції” він намагається довести думку про те, що колективне несвідоме є 

найглибшим шаром, до якого ще можна дістатися у вивченні несвідомого 

загалом – це те місце, де людина вже не є чітко вираженою індивідуальністю, 

тобто за цим уявленням приховане розуміння глобальності та нескінченності 

несвідомого. Згідно з теорією К. Г. Юнга, колективне несвідоме втілюється в 

архетипах, що виявляються у міфах та сновидіннях і є не певним конкретним 

мотивом, а сукупністю мотивів, що варіюються і мають різні форми 

вираження. У своїх пошуках учений послуговувався методом вільних 

асоціацій З. Фрeйда для аналізу сновидінь та фантазій власних пацієнтів, 

вивчав міфи, фольклор, легенди та казки різних народів. З-поміж основних 

архетипів колективного несвідомого К. Г. Юнг визначив такі, як самість, 

аніма й анімус, тінь, маска, мудрець, Бог. К. Г. Юнг не претендує на те, що 

архетипи є його винаходом, навпаки, у роботі “Про архетипи колективного 

несвідомого” він підкреслює давність цього поняття, даючи зрозуміти, що і 

до нього мислителі й науковці приходили до ідеї їхнього існування. Окрім 



того, у роботі Л. Леві-Брюля поняття “representations collectives”, уживане на 

позначення символічних фігур у первісному світотворенні, теж має 

архетипову природу. “Якщо буквально розуміти поняття архетип, його 

можна ототожнити з поняттям первісна модель, первісний психічний образ. 

Він визначає суть, форму та спосіб зв’язку спадкових несвідомих 

першообразів та структур психіки, що передаються від покоління до 

покоління. Їхня функція – забезпечення основи поведінки та структурування 

особистості, розуміння світу, забезпечення внутрішньої єдності та 

взаємозв’язку культури та порозуміння між індивідами”. До такої ідеї 

архетипів колективного несвідомого К. Г. Юнг прийшов через філософське 

переосмислення міфів різних народів. Йому вдалося виокремити в них 

спільні мотиви та образи на зразок таких понять, як чоловік, жінка, дитина, 

Бог, мудрець та ін. Як зазначає К. Г. Юнг, “для первісного мислення міф не є 

казкою чи просто оповіддю. Це насамперед психічне явище, що виражає 

глибинну сутність душі. Архетипи виявляються в повсякденному житті 

індивідів”. Архетипи, за висловом К. Юнга, створюють міфи, релігії й 

філософії, що впливають на народи й історичні епохи. 

На підтвердження цих слів наведемо твердження В. Л. Круглова щодо 

витлумачення архетипів. Архетипи – це вроджені психічні структури 

несвідомого, що становлять частину досвіду людства, визначають внутрішні 

образи об’єктивного життєвого процесу і первісні форми збагнення 

зовнішнього світу, його глибинні схеми, згідно з якими творяться думки і 

почуття, засновані на міфологічних темах і сюжетах; це колективний релікт 

історичного минулого, що зберігається в пам’яті людей. Натомість, як 

зазначає В. Л. Круглов, юнгівський архетип відображає лише символіко-

несвідомий і геперісторичний аспекти життя людей, а відтак, його зміст не є 

вичерпним, бо не враховує раціональний аспект генотипу культури й історії . 

Окрім того, суперечливість теорії колективного несвідомого, як і всієї 

психоаналітичної концепції, полягає у неможливості практично або її 

довести, або спростувати. Жоден психоаналітик не провів ретельних 

експериментальних досліджень із застосуванням статистичних методів чи 

надійних валідних методик, які б підтверджували наявність несвідомого 

загалом та колективного несвідомого зокрема. Усі висновки, до яких дійшли 

З. Фрейд, К. Г. Юнг, А. Адлер, К. Хорні та інші учні й послідовники З. 

Фрейда, базуються на їхньому власному емпіричному досвіді, набутому у 

процесі практичної діяльності. Тому ці теорії постійно критикуються, 

знаходячи як прибічників, так і скептиків. Одним із аспектів аналізу 

архетипів колективного несвідомого, який, на нашу думку, варто більш 

послідовно дослідити, – має бути пов'язаний з таким поняттям, як символ. 



Основні критерії виділення символів є загальновідомими, з-поміж яких: 1) 

схожість за асоціацією, 2) полісемантичність, 3) контекстна зумовленість 

символу (кожен контекстуальний рівень допомагає виявити як збереження, 

так і втрату певних символічних значень, 4) ритуально-магічна і культурна 

зумовленість (виникнення символів пов’язане з появою перших елементів 

культури, 5) антропоцентричність (символізація задана людині через 

суспільство, підлягає його психологічним і соціальним настановам і 

самостійно активно їх виявляє).  

Досліджуючи фольклорну символіку, О. О. Потебня розглядав символ як 

продукт культурно-історичного розвитку людства, пов'язаний із мовою, 

світоглядом, пізнанням світу. Вчений вважав символ не тільки явищем мови, 

міфології, а й явищем усної народної творчості в її родово-видових 

трансформаціях, жанровій специфіці, динаміці. Індексуючи символи, 

пов’язані з міфологічними уявленнями, О. О. Потебня мав на увазі комплекс 

мови, поезії, звичаїв, традицій. Архетип є загальним значенням, притаманним 

всім індивідам, що зберігається на рівні колективного несвідомого і 

виявляється у вигляді символів. Символ є безпосередньою реалізацією 

архетипу, який ніколи не вичерпує всього багатства його значень. К. Г. Юнг 

описав значну кількість архетипів та їхніх символічних проявів. У лінгвістиці 

загалом уже утвердилося поняття архетипного символу (Ф. Уїлрайт). 

“Архетипний клас символів включає ті, що мають однакове або схоже 

значення для переважної більшості, якщо не для всього людства”, з-поміж 

яких виділяє такі: “небесний батько”, “земля – мати”, “світло”, “кров”, “ верх 

– низ”, “вісь колеса”. “Незважаючи на розмаїття культурних епох і традицій, 

способів мовлення і реакцій, як у фізичній, так і в загальній психологічній 

будові людини, наявна природна схожість”. Окрім закономірностей 

архетипної символіки, дослідники говорять про те, що архетипні символи 

дають змогу говорити про наявність етнічної лінії спадкоємності і, як 

наслідок, маємо, наприклад, українські архетипні символи. Як зазначає С. 

Кримський, “у найвиразніших формах архетипи виступають у національних 

культурах”. Загальнолюдська культура існує лише як аспект національних 

культур, що є цілісно-нормативними виявленнями долі народу, його життєвої 

траєкторії в універсумі історії. Історія, за переконанням дослідника, – це 

спіраль, що накручується на універсальні цінності, які відтворюються,  

збагачуються, змінюючи сучасність на всечасність. Ці універсальні цінності і 

є архетипами.  

С. Кримський пропонує власне визначення архесимволу, розуміючи під 

останнім – не “духовний ген”, а пресупозиції, тенденції, що в різні епохи 

реалізується в образах. Дослідник виділяє такі групи архетипних українських 



символів, що виявляють особливості етноментальної самобутності українців: 

“серце”, “степ”, “природа”, “слово” (logos), “гра”. З одного боку, архетипи 

серце, природа, слово, гра є універсальними, а з іншого, набуваючи ознак 

національного (народнопоетичного) символу, стають етноунікальними. У 

зв’язку з цим, на думку Н.О. Лисенко, “не слід ототожнювати традиційні 

народнопоетичні символи й архетипні. Стикаючись із певним національним 

ґрунтом, архетипний символ модифікується. Якщо ми розглянемо не 

архетипні символи загалом, а архетипи, які сприйняла, наприклад, українська 

культура, то можемо говорити здебільшого лише про модифікації 

архетипних символів. Такий розподіл, на наш погляд, не зменшує 

самобутності й цінності конституентів культури української нації, але 

позбавить нас від уживання помилкових термінів-дублетів”. Виходячи з 

цього, можна припустити, що архетип є смислоформою, загальним 

значенням (інваріантом-гіперонімом), тоді як символ є його безпосередньою 

реалізацією (варіантом-гіпонімом). Будь-який ряд символів не вичерпує всієї 

змістовності архетипу. У процесі розвитку мови архетипи модифікуються, на 

основі первинних моделей можуть конструюватися похідні. Отже, архетип – 

це структура, що може мати різне наповнення залежно від соціуму й 

індивідуальних особливостей психіки людини. Таке розуміння архетипу з 

позицій когнітивної семантики дає підстави говорити про те, що він є 

ментальним утворенням, тобто концептом. В апарат когнітивної лінгвістики 

уже введено термін рос.архетипический концепт, автором якого є В.І. 

Карасик. Прикладами таких концептів є рос. “сделка с дьяволом”, 

“враждебный заговор”. Це вислови, що активно транслюються, є закритими 

для модифікаціїі не припускають критичного сприйняття. Можна 

припустити, що архетипним є той концепт, у структурі якого наявні 

архетипи, які перебувають у різних зв’язках і відношеннях. Так, наприклад у 

своєму дослідженні Трофімова А.В. дійшла висновку, що у структурі 

концепту ВОГОНЬ виокремлюються такі архетипи: 1) людина; 2) життя; 3) 

смерть; 4) небезпека; 5) руйнівна сила; 6) об’єднувальна сила; 7) очисна сила 

[19]. Оскільки вогонь сам по собі є першостихією, що відносить його вже до 

архетипів, то його багаторівнева структура відображає як давні, міфологічні 

уявлення представників архаїчної свідомості, так і сучасні конотації вогню, 

характерні для різних етнокультур. До наведеного архетипного концепту слід 

додати ще такі елементи першобуття, як вода, повітря і земля (субстанції 

алхімії, що ще за часів Давньої Греції були наділені специфічним значенням і 

пов'язаним із ним символічним переосмисленням).Окрім архетипних 

концептів, останнім часом все частіше у наукових працях спостерігається 

поняття архетипних метафор. Так, у праці Будаєва Е. В. та Чудинова А. П. 



“Зарубіжна політична лінгвістика” її автори, покликаючись на М. Осборна, 

зазначають, що “в політичному мовленні незалежно від часу, культури й 

географічної локалізації комунікантів активно вживаними є архетипні 

метафори. Політики, що бажають переконати адресата, використовують 

образи природного циклу, світла і темряви, хвороби і здоров’я тощо. Такі 

метафори спираються на універсальні архетипи, є основою для порозуміння 

людей і величезним фактором політичного впливу і переконання.  

М. Осборн сформулював шість постулатів функціонування архетипних 

метафор у політичній комунікації, які: 1) використовуються частіше, ніж нові 

метафори, 2) однакові в усі часи й в усіх культурах і незалежні від 

кон’юнктурних умов їх актуалізації, 3) укорінені у загальнолюдському 

досвіді, 4) співвідносяться іздюдськими потребами, 5) впливають на 

переважну частину аудиторії, 6) часто зустрічаються в найважливіших 

політичних зверненнях у будь-якому суспільстві”. Окрему проблему у 

визначенні лінгвокогнітивної природи архетипів становить упорядкування 

таких суміжних понять, як міфологема, архетипова (або архаїчна) модель, 

архетипові ознаки, архетипові формули, архетипові мотиви. Останнім часом 

поняття архетип набуло ширшої семантики і стало вживатися на позначення 

будь-яких загальнолюдських мотивів, не прив’язаних до юнгіанства в 

буквальному розумінні. Сьогодні використання архетипів як універсальних 

першообразів є потужним емоційним засобом впливу у будь-яких сферах 

сучасного глобалізованого життя. Сучасна свідомість людини за своєю 

природою становить інертне утворення, яке здебільшого лишається 

архаїчним. Як зазначають Н.Ф. Калина та І.Г. Тимощук: “міфологічна 

свідомість мислить архетиповими образами, а це одночасно мислення 

смислами, зафіксованими в образах пізнання світу […] . Несвідомий акт 

міфотворчої думки зачіпає передусім ті аспекти реальності, що ігноруються 

раціональною свідомістю”. Підсумовуючи, зазначимо, що архетипи 

змушують людей сприймати, переживати та реагувати на події. Вони не є 

спогадами чи цілісними образами. Це ті фактори, які є передумовою 

поведінки людини, заснованої на універсальній моделі сприйняття, мислення 

та дій у відповідь на якусь подію чи об’єкт. Вродженою у цьому випадку є 

тенденція когнітивно та емоційно- поведінково реагувати на конкретні 

ситуації. Як свідчить проаналізована наукова література, присвячена різним 

аспектам аналізу архетипів, які так чи інакше пов’язують із К. Г. Юнгом, і 

дотепер у різних сферах наукового знання тривають дискусії навколо 

концепції колективного несвідомого – глибинного шару психіки людини, що 

лежить глибше рівня індивідуального несвідомого і є спільним для всіх 

людей. За теорією К. Г. Юнга, колективне несвідоме виражається через 



архетипи, що виявляються в символах. Символ є безпосередньою реалізацією 

архетипу, але ніколи не вичерпує всього багатства його значень.  У процесі 

розвитку мови архетипи модифікуються, на основі первинних моделей 

конструюються похідні. З таких позицій архетип визначаємо як структуру, 

що може мати різне наповнення залежно від соціуму й індивідуальних 

особливостей психіки людини. Таке розуміння архетипу дає підстави 

говорити про те, що він є ментальним утворенням, тобто концептом, і 

свідчить про його лінгвокогнітивну природу. В апарат когнітивної 

лінгвістики уже введено термін В.І. Карасика рос.архетипический концепт. 

Семантичні і концептуальні архетипові і стереотипові ознаки концепту 

можна виявити наоснові таких принципів: семантичного, ономасіологічного і 

функціонального. Семантичний принцип визначає вектор аналізу концепту: 

від змістової його сторони до засобів (форми) їх вираження у певній мові. 

Ономасіологічний принцип зорієнтований на аналіз мотиваційної основи 

лексичних, метафоричних і фразеологічних позначень концепту, що дає 

змогу реконструювати культурні (архетипні (міфологічні, релігійні тощо) та 

стереотипні) мотиваційні складники переведення думки у (словесну) форму. 

Функціональний принцип передбачає виявлення призначення концепту у 

конкретній етнокультурі – його оцінку носіями мови та визначення шляхів 

переорієнтації функціонального навантаження: від архетипної символіки до 

стереотипної. Принцип функціональної ідентичності концепту корелює з 

максимальною гомогенністю щодо людського чинника (його ілокутивна 

інтенція зорієнтована на досягнення перлокутивного ефекту). Якщо 

аналізувати концепт у різних мовах, то валідними будуть такі методи 

зіставлення, що спираються на вищезгадані принципи: зіставний і 

порівняльно-історичний і типологічний. При цьому варто нагадати, що 

останнім часом зіставне мовознавство усе більше схиляється до думки про 

однакову дослідницьку вагу як до виявлення відмінного, так і спільного, 

адже відмінне найчіткіше виявляється на основі спільного.  

У такому разі доцільно говорити про співвідношення типологічного 

(загальнолюдського) та генетичного (національного й локального 

(ареального). Зіставний метод дослідження архетипної і стереотипної 

символіки, наприклад, в англійській та українській мовах спрямований 

передусім на пошук спільного і відмінного в архетипних і стереотипних 

формулах. Тому цілком логічним бачиться припущення про те, що ці закони 

будуть значною мірою симетричними. Саме тут найактивнішими можуть 

стати історичні й культурні домінанти процесу трансформації ментальної 

структури концепту у вербальну – шляхом наповнення смисловою 



символікою його номінаторів (варіантів) та адекватних засобів її вираження у 

кожній із мов.  

Пошук генетичного (національного й локального (ареального)) пов’язаний із 

реконструкцією мотивацій вибору стійких магічно-ритуальних, 

міфологічних, культурно-обрядових архетипних формул концепту. Уточнімо, 

що ми розуміємо під поняттям мотивація, яке використовується як різними 

напрямами однієї науки, так і в різних науках гуманітарного спрямування. 

Витлумачення мотивації у цій розвідці наближається до ономасіологічного 

його розуміння, що стосується передусім внутрішньої форми мовних 

одиниць. З ономасіологічного погляду поняття мотивації збігається із 

поняттям способу реалізації певного принципу номінації, що у сфері лексем 

із семантикою концепту пов’язується із фіксацією у їх внутрішній формі 

сакрального, магічного, релігійного, культурного, а згодом і соціального 

змісту вже стереотипу вогонь. Оскільки маємо справу зі специфічним видом 

номінації за допомогою як окремого слова, так і словесної формули на зразок 

фразеологізмів  і прислів’їв то робочим у дослідженні приймемо розуміння 

мотивації І. Родіонової, що базується на змістовій стороні цих мовних знаків 

і передбачає у якості мотивувальної ознаки мотив. Ця процедура передбачає 

застосування методики компонентного аналізу.  

Розуміння мотивації як корелята способу номінації приводить нас до 

ономасіологічних параметрів зіставлення. У широкому розумінні (за В. 

Манакіним) ономасіологічні параметри зіставлення – це такі ознаки 

(подібностей) і відмінностей, які вказують на неоднакові способи номінації 

одних і тих самих об’єктів у різних мовах. У контексті нашого дослідження 

такими об’єктами будуть форми (різні засоби, тобто мовні одиниці – від 

слова – до речення і навіть фрази) вираження семантики концепту.Підвищена 

увага до ономасіологічної сторони мовних одиниць, зокрема й таких, що 

наповнені культурним змістом, спостерігається й при вивченні далеко 

споріднених мов. Саме ономасіологічні ознаки (за наявності значного шару 

типологічних рис) проступають при зіставленні найбільш рельєфно й 

експліцитно.  

Зіставлення особливостей мотивацій мовних формул із семантикою концепту 

в різних мовах дозволяє побачити те, що часто залишається поза увагою – 

відбитки культури й релікти мовної творчості народів, порівняти специфіку 

цієї мовотворчості у структурі концептів, збагативши у такий спосіб і власну 

мовну свідомість. Внутрішня форма, покладена в основу номінації лексем і 

словесних формул із семантикою концепту як сутність, що безпосередньо 

пов’язана із ономасіологічним вектором дослідження, виступає як засіб 

процесу мотивації і водночас як поєднувальний механізм між формою як 



формальною сутністю та її здатністю виражати певний зміст. У такому 

розумінні внутрішню форму можна інтерпретувати як основу мотивованості 

[7, 98–107]. За О. Потебнею, “внутрішня форма є відношенням змісту думки 

до свідомості; вона показує, як уявляється людині її власна думка” [19, 83]. 

Внутрішня форма виступає як основа мотивованості семантики вогню, 

поєднує зміст і форму цих специфічних мовних знаків, якими є лексеми і 

словесні формули на позначення вогню. Вона одночасно закріплює 

відповідну гносеологічну інформацію (дискретні елементи первинних 

концептуальних уявлень) у вигляді сприятливості/несприятливості вогню для 

людини. Вищенаведені положення є переконливими аргументами для вибору 

ономасіологічного мотиву як tertium comparationis, оскільки він інваріантний 

щодо множинності своїх варіантних реалізацій, причому не лише в одній 

національній традиції. Кожна конкретна реалізація мотиву – це завжди 

актуалізація одного із аспектів його змістового обсягу, що, своєю чергою, 

формується системою таких мотивів. Таким чином, ономасіологічний мотив 

має свою структуру, яка формується системою вертикальних та 

горизонтальних відношень мотивів.  

Вертикальна структура формується системами варіантів мотивів 

(аломотивів), які виявлятимуть різну міру ізоморфізму та аломорфізму у 

зіставлюваних мовах. Горизонтальна структура пов’язана із системами 

мотиваторів, що поєднують варіанти мотивів і їх вербалізацією у певній 

культурі та мові. Мотиватори охоплюють класи слів, пов’язаних 

мотиваційними відношенням із варіантами мотивів. Мотиваційний аналіз 

здійснюємо за багатостороннім порівнянням і зіставленням в 

ономасіологічному спрямуванні з урахуванням результатів семасіологічного 

аналізу. Такий інтегрований підхід спирається на вектор дослідження: від 

семантики наявних у мовах досліджуваних одиниць до ментальних сфер 

ототожнення певного магічного, сакрального, міфологічного, культурного, 

соціального змісту, потім до визначення змістового обсягу мотиву, або 

мотиваційної структури (основу його складатиме семасіологічний аналіз), і 

до результатів вербалізації певних варіантів мотивів засобами кожної мови з 

урахуванням культурного складника вибору форми мотиватора на 

позначення змісту концепту. Таким чином, дедуктивним методом, при якому 

об’єктом дослідження спочатку стає система номінативних одиниць, а 

предметом – мотиваційні моделі, що диктуються культурними чинниками, 

визначивши змістовий обсяг мотиву вогню і горіння у різних його проявах у 

кожній мові, аплікативним методом, отримавши спільне та відмінне, 

визначаємо і сфери ототожнення цих смислів, які вербально забезпечують 

ментальний складник вербалізації.  



ЛЕКЦІЯ 10 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СТЕРЕОТИП» ТА ЙОГО РОЛЬ У 

МОВОЗНАВСТВІ 

Поняття стереотипу виводиться в основному з соціології, де означає 

суспільно встановлені уявлення і переконання про визначені явища, 

предмети і особи та передаються через членів певного суспільства. 

Соціальний стереотип (від грецького stereos — відбиток) — схематична уява 

про певний соціальний об’єкт (людину, групу, явище), який володіє великою 

стійкістю. Соціальний стереотип нерідко складається на основі достатньо 

обмеженого минулого досвіду або обмеженої інформації, що приводить до 

фіксації вторинних, випадкових ознак об’єкту. Це явище є наслідком 

спрощеного схематичного способу мислення (і мовлення), властиве 

більшості людям, способу, який, як і більшість схем, полегшують розуміння 

чи орієнтацію людини у навколишній суспільній дійсності. У термінології 

стереотип функціонує як поняття багатозначне. Соціологія пов’язує 

стереотипи з областю норм та груповою поведінкою, психологія — з 

процесами перцепції і категоризації, зі сферою переконань та упереджень. 

Історія і теорія літератури зараховують стереотип до каталогу „спільних рис“ 

— кліше, формули, топоси, риторичні (в широкому значенні слова) фігури 

всіх структурних рівнів художнього тексту, мітологеми, до знаряддя 

стилістичного опису. Термін стереотип вперше був введений американським 

журналістом У.Ліппманом (1922) для позначення поширеної у суспільній 

думці упередженої уяви про членів етнічних, класових, політичних і 

професійних груп. Стереотипи відіграють важливу роль в оцінці людиною 

явищ навколишнього світу.  

У мовознавстві стереотип розглядається теж неоднаково. Частина 

мовознавців описують це поняття поверхово, подають під його етикеткою 

“репродуковані з пам’яті зв’язки слів“, протиставляючи їх мовним 

конструктам. Друга частина мовознавців розглядає це поняття глибше, 

досліджуючи його ментальну сторону, тобто розглядають специфічні 

особливості суспільної дійсності, які існують у свідомості мовців. Вчені, які 



орієнтуються на психолінгвістику, пов’язують ментальну сторону стереотипу 

з діяльністю людей, досліджують стереотип народів, рас, груп ( в цьому 

випадку виділяються емоційно-вартістні риси; тоді як прихильники 

етнокогнітивного напрямку розглядають стереотип у значенні ширшої 

перспективи, пов’язують поняття стереотипу з мовною картиною світу 

взагалі [Бартмінський, Панасюк, Кардела ]. Отже, стереотип у мові — це 

спрощене, схематичне, узагальнююче зображення певної категорії осіб (будь-

якої народності, професії, віку, статі та ін.), звірів, інституцій (наприклад, 

поліції, школи), подій (весілля, виборів), яким притаманні позитивні або 

негативні риси. Сигналами апелювання стереотипу виступають правдиві і 

типові особливості: правдивий і типовий пес — вірний. Стереотип — це 

емотивно-конотаційний складник значення слова, виразу або речення. 

Є.Бартмінський та Й.Панасюк виділяють чотири типи стереотипів: 1) зразок 

— ’такий, який повинен бути’; 2) реальність — ’такий, який є’; 3) міфічне 

зображення (уявне) — ’такий, який може бути’; 4) зображення ідеологічне — 

’такий, який може і повинен бути’. Стереотип існує у свідомості і 

підсвідомості людей, а також встановлюється у мові: у етимологічному і 

переносному значенні, в ідіомах (німецька пунктуальність), у синтаксичних 

конструкціях (у польській мові A chociaż niemiec, a głos ludzki ma). Повна 

характеристика стереотипу складається з його змісту, ступеня подібності, 

оцінки (позитивної або негативної), інтенсивності оцінки. Емпірична 

реконструкція стереотипу опирається або на психологічні дослідження, або 

на аналіз словників і текстів. Лінгвістичне розуміння стереотипу можна 

звести до трьох сторін: 1) стереотип — це репродукований зв’язок слів ( 

стереотип лінгвальний); 2) стереотип — це специфічний ментальний 

конструкт (стереотип ментальний); 3) стереотип — це ментальний конструкт, 

який утверджується у свідомості через мовний знак (стереотип лінгво-

ментальний). Стереотип є специфічною когнітивною структурою, тільки з 

погляду на ту специфіку, яка полягає у поєднанні пізнавального і емоційного 

чинника, отримуємо структуру прагматичну. Тому виділяють три аспекти 



стереотипу: когнітивний, емоційний і прагматичний. Останній виконує 

декілька функцій: інтеграційну, ідеологічну, політичну. Ні стереотип, ні 

прототип не даються раз і назавжди, але змінюються в часі і просторі (хоча ці 

зміни відбуваються дуже повільно): прототип — під впливом розвитку науки, 

стереотип під впливом культурних змін. Питання тільки у тому, що 

змінюється, як змінюється і для чого? Змінюється перш за все зміст 

стереотипу. Ці зміни можуть мати як кількісний, так і якісний характер. 

Центр стереотипу залишається порівняно без змін (ті особливості, які 

встановилися у певних фразеологічних дериваційних зв’язах), риси, які менш 

поширені, можуть змінюватися в залежності від того, хто говорить, про кого і 

коли. Стереотипи у мові розглядаються як елемент мовної картини світу. 

Такі дефініції допускають їх зміни: разом із змінами у мові, змінами у 

позамовній дійсності, змінюються стереотипи. При цьому якість і напрям цих 

змін не повинні відбуватися пропорційно. Стереотипи пов’язані з мовою і 

культурою є джерелом знань про минуле.  

На загальносемантичній площині поняття стереотипу стало відоме 

завдяки дослідженням американського філософа мови Г.Путнама (1975). В 

його розумінні стереотип є частиною знань про світ, частиною дуже 

умовною. Углобальному значеннєвому сенсі слова стереотип існує поряд із 

семантичними і синтаксичними значеннями, що виводяться з семантики і 

граматики. Дефініції, які подали У.Ліппман і В.Адорн, і які потім підтримав 

А.Шафф можна підсумувати таким чином: 1) стереотип є важливим 

інтеграційним складником суспільства, який можна знайти у мотивації 

суспільних дій, ідеологій або політичній пропоганді; 2) стереотип — це 

оцінка (позитивна або негативна), що опирається на переконанні; 3) 

стереотип носить суспільний характер. Він нав’язується публічною думкою 

через родину або — у широкому сенсі — через середовище без врахування її 

особистого досвіду; 4) стереотип — явище емоційне; 5) стереотип частково 

відповідає правді або цілком суперечить фактам; 6) стереотип не змінюється 

на протязі великого проміжку часу (або змінюється дуже повільно), не 



залежить від фактичного досвіду людини. У лінгвістиці розглядаються такі 

поняття як стереотип, прототип і символ, які так, чи інакше пов’язані між 

собою. Прототип — це поєднання істотних особливостей, які повинен мати 

кожен типовий екземпляр, що належить до певного класу (типу), але сам не є 

типовим екземпляром, і виділяється на підставі „родинної подібності“. 

Прототип є ядром, до якого типові екземпляри більш чи менш зближуються. 

Ті з них, які знаходяться найближче до прототипу, становлять центр 

категорії, найбільш віддалені становлять її переферію. Прототип дає 

відповідь на питання: яке щось повинно бути, щоб було собою? У науці 

розглядається кілька значень прототипу. Перше значення відсилає до 

етимології (грецьке protos — „такий, що відбувся раніше“), наприклад, 

проторенесанс. Це значення вказує на генетичну ознаку, перший зразок 

чогось, що пізніше наслідується і розвивається: прототип людини (у 

палеології), прототип богатиря і под. Друге значення не має аспекту 

генетичного, розуміється як зразок чогось конкретного: прототип метра, 

кілограма. Стереотип відповідає на питання: яке щось повинно бути, щоб 

його впізнали, опираючись на культурний досвід суспільної групи, що воно є 

собою. За допомогою стереотипів розпізнаємо об’єкти (чи суб’єкти) 

навколишньої дійсності. Стереотипом можна вважати систему конотативних 

властивостей, яких вистачило б для розпізнання /ідентифікаціі/ об’єкту у 

певній мовній єдності. Стереотип — це образ дійсності , який функціонує у 

суспільній свідомості, спрощений і вартісний, опирається на знання про світ, 

але такий, що встановлюється через традиції і не змінюється (Шимчак). З цієї 

дефініції не викликає розуміння стереотипу як образу „типового“ хоча б 

тому, що „типовість“ не передбачає ні оцінки, ні обов’язкового віднесення 

його тільки до суспільних груп (Писаркова, Бартмінський). У семантиці 

прототип розглядається, по-перше, як „найкращий представник сфери певної 

категорії“ (прототип птаха для поляків — горобець, для американців —

дрізд). По-друге, як система рис, типових для даної категорії, які властиві 

тим найкращим екземплярам : мати — 1) жінка, 2) яка народила і (або) 3) 



виховала, 4) піклується про дітей і под. По-третє, прототип розглядається як 

значеннєвий центр слова, який протиставляється переферії. Оскільки 

прототип розуміється як найкращий приклад певної категорії, тобто є 

поняттям з плану екстенції, остільки стереотип є поняття з плану інтенції; це 

система рис, які відповідають прототипові: прототип мати – родичка, 

вихователька; стереотип — та, що піклується (звідси і метафора —вона нам, 

як мати).  

Стереотип — це зображення предмета, яке сформувалося у певних 

суспільних рамках і визначає, чим є предмет, як трактується людиною. 

Одночасно зображення, яке утвердилося у мові, доступне через мову і 

належить до загальних відомостей про світ. Наприклад, сонце розглядається 

не тільки як джерело світла і тепла, але теж як джерело задоволення , радості, 

щастя; у певний спосіб трактується як живе, бо рухається по небі, сходить і 

заходить, говориться про нього „золоте“, і цим дається характеристика не 

тільки його кольору, але і виражається ставлення людини до нього. Так 

описово і вартістно змальовуються народні уявлення про місяць, зорі, небо, 

вогонь, землю, воду та інші явища і предмети. Народна традиція опирається 

на стереотипи і символи, зображує картину світу у гармонійному поєднанні 

предметів і людей. Символи — це таке розуміння предмету, яке трактується 

як репрезентант іншого уявлення у рамках більшої системи знаків: сонце — 

це в народній культурі обличчя і око Бога, який з висоти дивиться на світ, 

життя, добро, а з іншого боку — його емблема. Пробою реконструкції 

картини світу і людини є „Словник народних стереотипів і символів“, при 

складанні якого застосовано методи етнолінгвістики і фольклористики. 

Образ, який встановлюється у мові, фольклорі, обрядах, є ключем до 

пізнання культури, народні способи інтерпретації дійсності поєднують 

реалізм з міфічністю. Людина, що живе в такій культурі, не ізольована, а, 

навпаки, перебуває в „інтимних зв’язках“ з цілим позалюдським світом, 

звертається до сонця, місяця, зірок, розмовляє з космосом . Тому багато 

складників оточуючого нас світу набувають символічного значення. 



Формальний характер мають стереотипи, які створюються на грунті 

фразеології. Ународі утвердилися такі „стереотипні зв’язки“: укр. червоний 

як буряк, високий як тичка, легкий як перо, грубий як бочка; пол. czerwony 

jak burak, wysoki jak tyka grochowa, lekki jak piórko, gruby jak beka. Такі 

стереотипи характеризуються як „зв’язки репродуковані з пам’яті“ на 

противагу стереотипам, які „створені у процесі синтезу“. У цьому плані 

досить цікавими є дослідження, що стосуються стереотипу певного народу: 

стереотип поляка в українській літературі, стереотип українця в очах поляка, 

стереотип німця і под. Такі дослідження, звичайно, опираються на 

соціологічні опитування та психологічні висновки.  

Стереотипізація є об’єктом вивчення різноманітних наук, в результаті 

чого створюється своєрідний алгоритм ставлення до відповідного об’єкта чи 

явища, яке здійснюється в процесі складної взаємодії об’єкта, суб’єкта і 

мови. Вивчення мовних стереотипів може бути одним з відправних моментів 

для дослідження мовної картини світу взагалі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (ІНСТРУКТИВНО-

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ) 

Програма практичної підготовки студентів з дисципліни «Порівняльно-

історичне мовознавство» охоплює широке коло питань, які студенти повинні 

розглянути. Усі теми практичних занять розбито за кредитами, а також 

поділено на теми відповідно до кількості  занять.  

В першому кредиті навчальної дисципліни розглядається питання 

перших спроб розрізнення мов світу, зародження порівняльно-історичного 

мовознавства в Європі та в Україні, питання лінгвістичних поглядів 

В.фон Гумбольдта, а також основні напрями порівняльно історичного 

мовознавства (натуралістичний підхід, психологічний підхід і 

молодограматизм).  

У другому навчальному кредиті розглянуто питання мовної статики і 

динаміки, структурні та функціональні зміни у мові, американський 

структуралізм та копенгагенський структуралізм.  

Третій навчальний кредит присвячено питанню диференціації, 

інтеграції та взаємодії мов, мовних законів та дії мовних антиномій.  

Четвертий навчальний кредит присвячено питанню лінгвогенетичних 

досліджень, методиці та методології лінгвогенетичних досліджень, поняттям 

«архетип» і «стереотип» у мовознавстві. 

Програма практичної підготовки студентів також охоплює широке коло 

питань, винесених на самостійне опрацювання. Самостійно студенти мають 

розглянути питання зародження сучасних класифікацій мов за 

морфологічними ознаками, питання прамови, різницю між структуралізмом 

та генеративізмом мови, напрямки американського структуралізму, 

копенгагенський структуралізм, закономірності та чинники розвитку мов, 

внутрішні та зовнішні причини мовних змін, групування методів 

дослідження мови, мовні зміни за О.О. Селівановою, методи 

компаративістики та контрастивістики. 



Практичні заняття з дисципліни «Порівняльно-історичне мовознавство» 

проводяться за наступним планом із нижчезазначеними питаннями до 

кожного практичного заняття:  

Практичне заняття № 1 

1. Зародження порівняльно-історичного мовознавства. Генеалогічна 

класифікація мов за А. Шлейхером. 

2. Європейське мовознавство епохи Середньовіччя та Відродження 

3. Значення граматики Пор-Рояля для розвитку порівняльно-

історичного мовознавства. 

4.  Зародження та розвиток українського мовознавства. 

5. Науковий внесок О.О. Потебні у розвиток порівняльно-історичного 

мовознавства. «Думка й мова». 

6. Передвісники порівняльно-історичного мовознавства. 

 

Практичне заняття №2 

1. Стадіальна концепція мови за В. фон Гумбольдтом 

2. Чотири морфологічних типи мов 

3. Філософська концепція мови за В. фон Гумбольдтом 

4. Нерозривність понять «мова» і «народ», «мова» і «культура» за 

В.фон Гумбольдтом 

5. Вчення Гумбольдта про творчий характер мови 

6. Внутрішня форма мови 

7. Зовнішня форма мови 

Практичне заняття №3 

1. Основоположники порівняльно-історичного мовознавства. 

2. В. фон Гумбольдт та його лінгвістичні погляди. 

3. Натуралістичний напрям у порівняльно-історичному мовознавстві. 

Його плюси та мінуси. 

4. Психологічний напрям порівняльно-історичного мовознавства. Його 

плюси та мінуси. 



5. Молодограматизм як напрям порівняльно-історичного мовознавства. 

6. Фортунатов П.Ф. як родоначальник структуралізму. 

 

Практичне заняття №4 

1. Мовна статика  

2. Мовна динаміка.  

3. Синхронія мови 

4. Діахронія мови. 

5. Розвиток мови у зв’язку із соціальними факторами. 

 

Практичне заняття №5 

1. Американський структуралізм як мовознавчий напрям. 

2. Зародження американського структуралізму та його напрями 

3. Плюси та мінуси американського структуралізму 

4. Відмінності між американським структуралізмом та європейськими 

школами. 

5. Методика дистрибутивного аналізу згідно з американським 

структуралізмом. 

6. Внесок американського структуралізму у розвиток порівняльно-

історичного мовознавства. 

 

Практичне заняття №6 

1. Діалектичне поєднання процесів диференціації та інтеграції мов 

2. Диференціація мови 

3. Інтеграція мови 

4. Чотири форми дії механізму інтеграції 

5. Види звʼязків та рівнів диференціації та інтеграції мов 

6. Головні види та напрямки інтеграції в сучасній мовознавчій науці 

7. Процеси інтеграції мови на інтрадисциплінарному рівні 

8. Явище субстрату 



9. Явище суперстрату та адстрату 

 

Практичне заняття №7 

1. Поняття антиномії 

2. Види антиномій 

3. Антиномія системи і норми 

4. Антиномія коду і тексту 

5. Антиномія регулярності та експресивності 

6. Соціолінгвістична концепція М.В. Панова 

 

Практичне заняття №8 

1. Поняття методу у мовознавстві 

2. Мовознавча методологія 

3. Погляди щодо виникнення науки про мову 

4. Вихідні прийоми наукового аналізу 

5. Ключові положення порівняльно-історичного методу 

6. Явище лінгвістичної географії та її завдання 

7. Типи атласів у сучасному мовознавстві 

 

Практичне заняття №9 

1. Поняття «архетип» у мовознавстві 

2. Архетип за К.Г. Юнгом 

3. Колективне несвідоме та його реалізація у мові 

4. Символ як аналіз архетипів колективного несвідомого 

5. Архетип за О. Потебнею 

6. Архесимвол за С Кримським 

7. Архетипічний концепт 

8. Постулати функціонування архетип них метафор 

9. Принципи аналізу архетипного концепту 

 



Практичне заняття №10 

1. Поняття стереотипу 

2. Види стереотипів 

3. Лінгвістичне розуміння стереотипу 

4. три ключові аспекти стереотипу 

5. Поняття прототипу 

6. Поняття символу 

7. Стереотипізація 

8. Стереотипна символіка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

Самостійна робота — це форма організації індивідуального вивчення 

студентами навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час. 

Мета самостійної роботи студентів — сприяти формуванню самостійності як 

особистісної риси та важливої професійної якості молодої людини, суть якої 

полягає в уміннях систематизувати, планувати, контролювати й регулювати 

свою діяльність без допомоги й контролю викладача.  

Завданнями самостійної роботи студентів можуть бути засвоєння 

певних знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація набутих знань, 

їхнє застосування за вирішення практичних завдань та виконання творчих 

робіт, виявлення прогалин у системі знань із предмета. Самостійна робота 

дає можливість студенту працювати без поспіху, не боячись негативної 

оцінки товаришів чи викладача, а також обирати оптимальний темп роботи 

та умови її виконання. Організація самостійної роботи студентів з 

навчального предмета має здійснюватися з дотриманням низки вимог, 

зокрема таких: 

- обґрунтування необхідності завдань у цілому й конкретного 

завдання зокрема, що вимагає виявлення та стимулювання позитивних 

мотивів діяльності студентів.; 

- відкритість та загальна оглядовість завдань. Усі студенти повинні 

знати зміст завдання, мати можливість порівняти виконані завдання в одній 

та в різних групах, проаналізувати правильність та корисність виконаної 

роботи, відповідність поставлених оцінок (адекватність оцінювання); 

- надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання 

роботи (у якій послідовності працювати, з чого починати, як перевірити свої 

знання). За окремими завданнями студенти мають отримати пам’ятки; 

- надання можливості студентам виконувати творчі роботи, які 

відповідають умовно-професійному рівню засвоєння знань, не обмежуючи їх 

виконанням стандартних завдань.  



Здійснення індивідуального підходу за виконання самостійної роботи. 

Індивідуальні завдання можуть виконувати за бажанням усі студенти або 

окремі з них (які творчо обдаровані, вимогливі, мають великий досвід 

практичної діяльності, навчання та роботи за кордоном тощо). 

Індивідуалізація самостійної роботи сприяє самореалізації студента, 

розкриваючи в нього такі грані особистості, які допомагають професійному 

розвитку. 

Нормування завдань для самостійної роботи, яке базується на 

визначенні витрат часу та трудомісткості різних їхніх типів. Це забезпечує 

оптимальний порядок навчально-пізнавальної діяльності студентів – від 

простих до складних форм роботи. 

Можливість ведення обліку та оцінювання виконаних завдань і їхньої 

якості, що потребує стандартизації вимог до вмінь майбутніх спеціалістів та 

розроблення комплексу професійноорієнтованих завдань. Для цього ми 

пропонуємо такі типи завдань, які передбачають отримання 

матеріалізованого результату (продукту). Під час їхнього виконання 

формуються також особистісні риси студента. Підтримання постійного 

зворотного зв’язку зі студентами в процесі здійснення самостійної роботи, 

що є фактором ефективності навчального середовища. 

Отже, самостійна робота студентів потребує чіткої організації, 

планування, системи й певного керування (обсяг завдань, типи завдань, 

методичні рекомендації щодо їхнього виконання, аналіз передбачуваних 

труднощів, облік, перевірка та оцінювання виконаних робіт), що сприяє 

підвищенню якості навчального процесу. Успіх цієї роботи багато в чому 

залежить від бажання, прагнення, інтересу до роботи, потреби в діяльності, 

тобто від наявності позитивних мотивів. Велике значення під час самостійної 

роботи студента мають його спрямованість, психологічна готовність, а також 

певний рівень бази знань, на який будуть нашаровуватися нові знання. 

Для реалізації самостійної роботи в процесі вивчення навчального 

предмета студенти виконують комплекс завдань різних типів відповідних 



рівнів складності. У цілому, завдання для самостійної роботи студентів 

мають відповідати таким вимогам:  

1. Професійна результативність — формулювання завдання, яке має 

гарантувати формування хоча б одного професійного вміння в термінах та 

поняттях майбутньої спеціальності студента. 

2. Продуктивність — передбачає отримання квазіпрофесійного 

продукту навчальної самостійної праці студента після завершення всіх дій з 

вирішення цього завдання. 

3. Конструктивність — наявність визначеної структури завдання-

задачі (мета, вихідні дані, умови, що їх зв’язують). 

4. Когнітивність — перевага розумових дій над психомоторикою в 

процесі вирішення завдання. 

5. Самостійність — переважна кількість дій студента має бути 

самостійною, що забезпечується переліком вихідних даних, умовами задачі 

та необхідністю отримання різноманітних професійних продуктів.  

Самостійна робота з дисципліни «Порівняльно-історичне 

мовознавство» виконується студентами за чотирма кредитами. Теми 

представлено у таблиці: 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Порівняльно-історичне мовознавство та перші 

спроби розрізнення мов світу 

 

1. Зародження сучасних класифікацій мов за 

морфологічними ознаками. Прамова.  

26 

 Кредит 2 Поняття мовної статики та динаміки. 

Американський структуралізм 

 

2 Різниця між структуралізмом та генеративізмом мови. 

Напрямки американського структуралізму. 

Копенгагенський структуралізм. 

18 

 Кредит 3. Диференціація та інтеграція мов. Мовні 

закони 

 

3 Закономірності та чинники розвитку мов. Внутрішні 

та зовнішні причини мовних змін. 

12 

 Кредит 4. Лінгвогенетичні дослідження. Архетипи та 

стереотипи у мовознавстві 

 



4 Групування методів дослідження мови. Мовні зміни 

за О.О. Селівановою. Методи компаративістики та 

контрастивістики 

24 

Разом:  80 

Види робіт для успішного виконання самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Порівняльно-історичне мовознавство» розбито на наступні 

форми виконання: 

Кредит та тема  Академічний контроль 

(форма представлення)* 

Кількіст

ь балів 

(за 

видами 

роботи)*

* 

Кількість 

балів 

всього за 

кредит 

Кредит № 1 

Тема: 

«Порівняльно-

історичне 

мовознавство та 

перші спроби 

розрізнення мов 

світу» 

Проект з теми «Зародження 

сучасних класифікацій мов за 

морфологічними ознаками» 

37 67 

Конспект першоджерела з теми 

«Прамова» 

30 

Кредит № 2 

Тема: «Поняття 

мовної статики та 

динаміки. 

Американський 

структуралізм» 

Реферат на одну із тем «Різниця між 

структуралізмом та генеративізмом 

мови», «Напрямки американського 

структуралізму» 

11 67 

Презентація на тему 

«Копенгагенський структуралізм» 

11 

Контрольна робота № 1 45 

Кредит № 3 

Тема: 

«Диференціація та 

інтеграція мов. 

Мовні закони» 

Творче есе на тему «Закономірності 

та чинники розвитку мов» 

30 67 

Виступ із захистом на тему 

«Внутрішні та зовнішні причини 

мовних змін» 

37 

Кредит № 4 

Тема: 

«Лінгвогенетичні 

дослідження. 

Архетипи та 

стереотипи у 

мовознавстві» 

Тестування з теми «Лінгвогенетичні 

дослідження. Архетипи та 

стереотипи у мовознавстві» 

12 67 

Презентація на тему «Групування 

методів дослідження мови. Мовні 

зміни за О.О. Селівановою. Методи 

компаративістики та 

контрастивістики» 

10 

Контрольна робота № 2 45 

Всього балів за самостійну роботу 268 балів 268 



КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ: 

 

1. Розкрийте причини виникнення порівняльно-історичного мовознавства 

2. Дайте визначення поняття “флективні мови” і наведіть приклади 

3. Дайте розгорнуту відповідь на запитання: “Плюси та мінуси 

натуралістичного напряму у мовознавстві”. 

4. Дайте розгорнуту відповідь на запитання: “Значення граматики Пор-Рояля 

для розвитку порівняльно-історичного мовознавства”. 

5. Охарактеризуйте вплив молодограматизму на розвиток порівняльно-

історичного мовознавства. 

6. Внесок О.О. Потебні у розвиток порівняльно-історичного мовознавства в 

Україні. 

7. «Мысль и язык» як спроба узагальнення європейських лінгвістичних учень 

на території України. 

8. Дайте розгорнуту відповідь на запитання “Плюси та мінуси 

психологічного напряму у мовознавстві”. 

9. Дайте розгорнуту відповідь на запитання “Фортунатов П.Ф. як 

родоначальник структуралізму” 

10. Відмінності у наукових поглядах американського структуралізму та 

європейських шкіл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ 

РОБОТУ СТУДЕНТІВ 

 

Базова: 

6.  Бацевич Ф.С. Порівняльно-історичне мовознавство//К.: Нова Книга, 2009. 

7. Лисиченко Л. А. Структура мовної картини світу // Мовознавство. – 2004. 

– № 5-6. – С. 36-41. 

8. Соколовська Ж. П. Картина світу та ієрархії сем // Мовознавство. – 2002. – 

№ 6. – С. 87-91. 

9. Кочерган М. П. Зіставне мовознавство і проблема мовних картин світу // 

Мовознавство. – 2004. – № 5-6. – С. 12-30. 

10. Дубенко Ю.О. Порівняльна стилістика англійської та української мов. 

Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – 

Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 224 с. 

Допоміжна: 

3. Коцюбинський Б.В. Короткий огляд історії мовознавства. Киів, 1964 

 

4. Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство.Історія лінгвістичних вчень. 

Київ, 1984 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 

1. Хто з перерахованих дослідників не входить до числа засновників порівняльно-

історичного мовознавства: 

а) Расмус Крістіан Раск;  

б) Вільгельм фон Гумбольдт; 

 в) Франц Бопп;  

г) Якоб Грімм 

2. Найповніший виклад генеологічної класифікації мов подано у працях: 

а) Я. Грімма;  

б) Р. К. Раска;  

в) Р. Кверка;  

г) А. Шлейхера 

3. Яка з перерахованих мов не входить до числа германської групи мов: 

а) шведська;   

б) чеська;   

в) данська;   

г) англійська 

4. На основі якої класифікації всі мови поділяються на чотири типи? 

а) морфемної;   

б) морфологічної;   

в) синтаксичної;   

г) лексико-граматичної 

5. Чим підпорядковувалося вивчення граматики на території Європи до XII ст? 

а) логіці;   

б) схоластиці;   

в)фонетиці;   

г) вченням грецьких філософів 

6. На основі логічниї ідей у XIII ст в Європі виникає логіко-граматична школа: 

а) “модистів”;   

б) “флектистів”;  

 в) “аглютинатиків”;   

г) “філософів-граматистів” 

7. Емпірична концепція дослідження мови не простежується у працях: 

а) Ф. Бекона;  

 б) Г.В. Лейбніца;   



в) Р. Декарта;   

г) Р. Кверка 

8. Найвідомішим зразком дослідження мови комбінованими підходами (індуктивного 

й дедуктивного) є праця під назвою: 

а) “Всезагальна граматика”;   

б) “Європейька граматика”;   

в) “Раціональна граматика”;  

г) “Всезагальна раціональна граматика” 

9. Авторами граматики Пор-Рояля є: 

а) Ф. Бекон і Г.В. Лейбніц;   

б) Г.В. Лейбніц і Р. Кверк;   

в) К. Лансло і А. Арно;  

г) Ф. Бекон і Р. Кверк 

10. Автором першої граматики на території України є : 

а) Святослав Лаврентьєв;   

б) Лаврентій Зизанія;   

в) Мелетій Смотрицький;  

г) М. Ломоносов 

11. Перший латинсько-слов'янський словник на території України був укладений: 

а) Памвою Бериндою;  

б) Єпіфанією Славиницькою;  

в) Іваном Ужевичем;  

г) Арсенієм Корецьким-Сатановським 

12. Найвідомішим твором О.О. Потебні є: 

а) “Харківські громади”;  

б) “Про символи”;  

в) “Думка і мовлення”;  

г) “Граматика” 

13. Головною метою порівняльно-історичного мовознавства є: 

а) вивчення всіх мов світу;  

б) вивчення особливостей функціонування мов у світі;  

в) вивчення споріднених мов за допомогою описового методу;  

г) вивчення споріднених мов за допомогою порівняльно-історичного методу 

14. Справжнім поштовхом для зародження порівняльно-історичного мовознавства 

стало ознайомлення із: 



а) латиною;  

 б) санскритом;   

в)  східною культурою;   

г)  грецькою мовою 

15. Засновники порівняльно-історичного мовознавства мали на меті відтворення: 

а) універсальної мови;   

б) першої мови;   

в) прамови;   

г) комбінаторної мови 

16. Філософська концепція мови В. фон Гумбольдта визначається ідеями: 

а) німецької філософії мови; 

 б) німецької філософії;  

в) німецької класичної філософії;  

г) теоретико-методологічної школи 

17. В. фон Гумбольдт констатує нерозривність понять “мова” і: 

а) народ;   

б) “психологія”;   

в) “етнопсихологія”;  

 г) “мовний етикет” 

18. Яку форму мови розрізнює у своїх працях В. фон Гумбольдт: 

а) “зовнішню”;  

б) “незалежну”;  

в) “внутрішню”;  

г) “комбінаторну” (зовнішню і внутрішню) 

19. Першим дослідницьким напрямом у мовознавстві вважають: 

а) натуралістичний; 

 б) психологічний;  

в) молодограматичний;  

г) комбінаторний 

20. У натуралістичному напрямі мову порівнюють з: 

а) живими організмами;  

б) мертвими клітинами;  

в) зірками на небі;  

г) космосом 

21. В психологічному мовознавчому напрямі виокремилися концепції ___психологізму: 



а) індивідуального;  

б) колективного; 

 в) несвідомого; 

 г) індивідуального і колективного 

22. Психологізм став___базою мовознавства: 

а) синтаксичною;  

б) семантичною;  

в) стилістичною;  

г) методологічною 

23. Основоположником психологізму був: 

а) Ф. Бекон;   

б) В. Вундт; 

 в) Г. Штейнталь;  

г) М. Лацарус 

24. Молодограматизм — це напрям у порівняльно-історичному мовознавстві, мета якого 

— дослідження__: 

а) мертвих мов;  

б) мов, які з'являються;  

в) живих мов з урахуванням усіх змін;  

г) живих мов, які нібито розвиваються за суворими, що не знають винятків, законами 

25. Одним із основних теоретичних положень молодограматиків є трактування мови як 

продукту ___діяльності: 

а) психофізичної;   

б) психічної;  

в) психологічної;  

г) етнокультурологічної 

26. Важливим аспектом у концепції молодограматистів є розкриття__законів, що 

зумовлені фізіологічними чинниками: 

а) фонетичних;  

б) граматичних;  

в) лексичних;  

г) семантичних 

27. Об'єктом дослідження молодограматиків є: 

а) фонетика;  

б) морфологія; 



 в) історія мови 

28. Основною синтаксичною одиницею мови П.Ф. Фортунатов вважав: 

а) речення;   

б) слово;   

в) словосполучення;   

г) текст 

29. Синхронну лінгвістику ще називають: 

а) динамічною;  

б) статичною;   

в) еволюційною;   

г) внутрішньою 

30. Синхронна лінгвістика на думку Ф. де Сосюра має вивчати____будову мови: 

а) внутрішню;  

б) зовнішню;  

в) еволюційну; 

 г) текстову 

31. Мовну систему на синхронному зрізі потрібно розглядати як: 

а) “статичну лінгвістику”;  

б) “нестатичну лінгвістику”;  

в) “систему, що перебуває у спокої”;  

г) “систему, що перебуває у русі” 

32. Американський структуралізм називають__мовознавчим напрямом: 

а) описовим;   

б) теоретичним;   

в) фактичним;   

г) структуральним 

33. Зародження дескриптивізму пов'язане із іменем: 

а) Франца Боаса;  

б) Франца Боппа;  

в) М. Ломоносова;  

г) Франца Баса 

34. Пралінгвістика вивчає: 

а) проблеми експериментальної фонетики;  

б) значення мовних явищ;  

в) мовні явища;  



г) мовні знаки 

35. Метою дескриптивістів є____встановлення на основі текстів мовної системи як 

сукупності деяких одиниць і правил їх розташування: 

а) дедуктивне;  

б) індуктивне;   

в) психологічне; 

 г) структурне 

36. Найуспішніше методика американського структуралізму спрацювала стосовно 

одиниць____системи: 

а) лексичної;   

б) граматичної;   

в) семантичної;   

г) фонетичної 

37. Американські дескриптивісти застосовували___методи задля досліджень: 

а) математичні;   

б) економічні;   

в) фізичні;   

г) хімічні 

38. Аморфні мови — це: 

а) мови, які характеризуються використанням афіксів для словотворення, словозміни;  

б) безформні мови, характеризуються незмінністю форм;  

в) мови, в яких у вираженні граматичних значень провідну роль відіграє флексія;  

г) мови зі складними мовними утвореннями 

39. Яка мова не входить у кельтську групу мов: 

а) ірландська;   

б) шотландська;   

в) бретонська;   

г) фінська 

40. Яка група мов ділиться на східну, західну та північну групи мов: 

а) романська;   

б) балтійська;   

в) германська;   

г) кельтська 

 

 


