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      Слово «мова» в мовленні сучасних людей має широкий спектр значень. Воно охоплює людську мову, мову природи, мистецтва, жестів, науки, або метамову. Інколи можна почути про мову очей, рук, парфумів, мову закоханих, мову  квітів та символів. У цих випадках слово «мова» вживається у переносному значенні. Первісним і основним його змістом є природна людська мова – засіб щоденного спілкування людей. 
Поняття «мова» є загальним і водночас слугує реальним фоном для виявлення різних «образів мови» в науці і закономірностей їх зміни у ХХ ст. (академік Ю. Степанов). 
Мова – 1) людська мова взагалі, мова як певний клас знакових систем; 2) етнічна, мова – конкретна реально існуюча знакова система, що використовуються в певному соціумі, в певний час і на певній території. 
      Мова в першому значенні є абстрактним уявленням про єдину людську мову, в якій зосереджені універсальні ознаки всіх конкретних мов. Конкретні мови є численними реалізаціями властивостей мови взагалі. На цю знакову систему накладені обмеження, пов'язані з її функціями і субстанціональним матеріалом. 
Модуси мови
      Мова в значенні найважливішого засобу людського спілкування має різні модуси свого існування. Швейцарський лінгвіст Фердинанд де Соссюр виділив два модуси існування явищ мови: власне мову – потенційну систему об'єктивно існуючих, соціально закріплених знаків, які співвідносяться поняттєвий зміст і типове звучання, а також систему правил їх сполучуваності й уживання, і мовлення – конкретну реалізацію одиниць і категорій мови; говоріння, яке може плин у часі й звукову, писемну або внутрішню форму вияву. Під мовленням розуміють як власне процес говоріння (писання, обдумування), так і його результати (дискурси, тексти, їхні частини тощо), які фіксуються пам'яттю або на письмі. Мова і мовлення утворюють єдиний феномен людської мови. Мовлення є реалізацією мовного коду; воно вводить мову в контекст уживання. Ці два поняття нерозривні. 
Поняття мови і мовлення виявилися найважливішими поняттями лінгвістики протягом першої половини ХХ ст. Однак рух гуманітарної думки другої половини ХХ – початку XXI ст. засвідчив, що категорії мови і мовлення є недостатнім для розуміння сутності мови як найважливішого засобу людського спілкування. Саме тоді було виокремлено таке важливе питання як комунікація – незамінна основа свідомості людей, пізнання, суспільного буття загалом тощо. Людина не може існувати поза комунікацією, бо її сутність виявляється у спілкуванні з подібними собі. І в цьому аспекті людину розглядають як продукт і результат її спілкування з іншими людьми, тобто як інтер-суб’єктивне створіння. 
      Одним із найперспективніших і динамічних розділів у психології є психологія міжособистісного спілкування. У філософії активно стверджується думка, що комунікація – універсальне надбання людства й універсальна реальність суспільного існування. Жодна суспільна загальнозначуща справа неможлива поза її колективним визнанням, тобто поза суспільною легітимізацією. На думку багатьох філософів, відбувається зародження комунікативної етики, політики, теорії та практики господарства, суспільства і навіть комунікативної філософії. 
      У мовознавстві жоден опис мови не може вважатися завершеним, якщо він не містить певних аспектів мовної діяльності, яка реалізується за допомогою цієї мови. В межах системно-структурної парадигми, закладеної працями Ф. де Соссюра, що значною мірою ізолювала вивчення мови від учасників спілкування та умов її функціонування, ці проблеми не могли бути вирішені. Виникла потреба розширення меж досліджень переходу від внутрішньо системного аналізу до вивчення мови у зв'язку з її носіями, середовищем функціонування. 
      Отже, поряд із звичайним для лінгвістики ХХ ст. двома соссюрівськими виявами мови – мовою і мисленням, існує третій – комунікація, яка має свої одиниці й категорії: дискурс, мовленнєвий жанр і мовленнєвий акт 





















Лекція 2
Тема. Гумбольдтіанство як вияв антропоцентричного підходу до мови
План
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Вплив вчення Іммануїла Канта на праці Вільгельма фон Гумбольдта.
Суть «вчення про науку».
Концепція Бенджаміна Уорфа та їх зміст.
Діалектичний підхід до мовних явищ.
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     Лінгвістична концепція Вільгельма фон Гумбольдта формувалася під впливом німецької філософії кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. – ідей Іммануїла Канта, Йоганна Фіхте, Фрідріха Шеллінга, Георга Гегеля. 55 Передусім ідеться про притаманний В. фон Гумбольдту діалектичний підхід до мовних явищ як всеосяжний і різнобічний погляд на мову в аналізі, розкритті й потрактуванні її глибинної сутності, адже у працях представників класичної німецької філософії діалектика, набувши розвитку на ідеалістичному ґрунті, стала універсальним методом пізнання. Так, на підставі розкриття ідеалістичною філософією діалектичної структури мислення, яке вважалося першоосновою буття, Гумбольдт виявляє одну з найважливіших проблем теоретичного мовознавства – зв’язку мови і мислення. 
     Під впливом вчення Іммануїла Канта (1724–1804) про антиномії чистого розуму Гумбольдт намагається з’ясувати діалектичну природу мови, яка становить сутність як явища, що розвивається в часі й просторі. Як зазначає Л. Іванова, на визнання В. фон Гумбольдтом діалектичного характеру мовних процесів великий вплив справив Фіхте, який розвинув «діалектичне сприйняття процесу діяльності». Отже, гумбольдтівська концепція про те, що мова є продуктом діяльності людини і водночас самою діяльністю, зароджується на ґрунті ідеалістичної філософії.
    Ідеї суб’єктивного ідеалізму Йоганна Готтліба Фіхте (1762–1814) про пізнавальну діяльність суб’єкта як антитетичну взаємодію суб’єкта і об’єкта, можливості вирішення протиріч між ними в синтезі протилежностей, що не знищуючи, а обмежуючи одна одну зберігають єдність, віддзеркалилися в гумбольдтівському постулаті про суб’єктивно-об’єктивний характер людської мови. Адже В. фон Гумбольдт як науковець вважає, що по відношенню до пізнаваного мова виявляється суб’єктивною, а по відношенню до людини – об’єктивною. Тричленний метод Й. Фіхте – теза, антитеза, синтез – був критично екстрапольований Фрідріхом Вільгельмом Йозефом фон Шеллінгом (1775–1854) із суб’єктивного ідеалізму на натурфілософію, що наскрізно просякнуло її ідеєю динамізму. Шеллінгова думка про те, що в природі діють роздвоєні, реально протилежні принципи, котрі, поєднуючись в одному тілі, надають йому характеру динамічної полярності, була перенесена В. фон Гумбольдтом на мову, яку він розглядає як живий організм, що, перебуваючи в постійному розвитку, поєднує та приборкує в собі полярні протилежності. Учення В. фон Гумбольдта про духовне начало мови, про те, що мова є виявленням «духу народу», генетично пов’язане з творчим засвоєнням абсолютної ідеї «феноменології духу» (1807) Георга Гегеля (1770–1831). 
     На підставі цих ідей Гумбольдта виникає у 1930-х рр. концепція Бенджаміна Уорфа, згідно з якою структура мови визначає мислення і спосіб пізнання реальності, вона увійшла в науковий обіг як «гіпотеза Сепіра-Уорфа». У рамках цієї теорії Едвард Сепір стверджував, що кожна мова структурує світ в особливий спосіб для того, хто говорить нею, і для того, щоб вивчити незнайому мову, необхідно вступити в нову сферу мислення. Випереджаючи американських учених, О. Потебня у статті «Мова і народність» (опубл. 1895) вказує на те, що є мови, придатні для висловлення певних тем, думок і почуттів, але неспроможні формулювати інші, тому навіть християнство різниться у своїх формах і в кожного народу узгоджується з його мовою. Так, на думку українського вченого, є не тільки християнство східне і західне, але й російське, польське, німецьке і навіть німецькі християнства. Теорія В. фон Гумбольдта спричиняє кардинальні зміни в мовознавчий науці. Обстоюючи це твердження, В. Манакін зазначає, що мовознавство до Вільгельма фон Гумбольдта накопичує матеріал про мови світу і розглядає мову як заданий (фіксований і усталений) засіб комунікації, а мовознавство після В. фон Гумбольдта розглядає мову як творчий феномен свідомості, основний засіб самовираження людини, мови народів світу стають чи не найголовнішим джерелом встановлення генетичної правди людства і пізнання скарбу національної людської свідомості – духу різних народів. Одним із ключових понять у філософії мови В. фон Гумбольдта виступає категорія «народного духу». Стверджуючи, що «мова й духовні сили розвиваються не окремо одне від одного і не послідовно одне за одним», а є виявом внутрішньо єдиного і нерозривного процесу мислення, німецький учений встановлює тотожність між поняттями «дух народу» і «мова народу». Він пише: «Мова є нібито зовнішнім виявом духу народів: мова народу – це його дух і дух народу – це його мова». Дефініція «народного духу» включає визначення, які допомагають з’ясувати якісні характеристики цього поняття: «духовна сила народу», «найбільш життєве й самостійне начало», «творча самостійність», «духовне начало», «духовні особливості нації», «інтелектуальна своєрідність народу». Дух народу через мову реалізує себе насамперед «на шляхах поетичної творчості й філософських передбачень». Поняття «народний дух», на думку Л. Зубкової, у філософії Вільгельма фон Гумбольдта ототожнюється як зі сферою свідомості, так і з цариною несвідомого. Саме у взаємодії мови і духу найповніше виявляється діалектичний метод В. фон Гумбольдта, успадкований ним від класичної німецької філософії. У діалектичній взаємодії духу і мови В. фон Гумбольдт виявляє ряд закономірностей: вплив духу на мову як запліднюючого начала; відносна самостійність мови по відношенню до духу; зворотний вплив мови на дух; взаємозв’язок духовної діяльності й мови; нероздільність мови і духу, на певному етапі їх злиття і навіть тотожність. Вплив духу на мову виявляє себе у двох аспектах: 1) мова відтворює рівень потужності, спрямованої на неї духовної енергії; 2) сфера діяльності духу має різні шляхи реалізації не однаковою мірою орієнтовані на мову, тому одні народи, сприймаючи в особливий спосіб природу символів, йдуть шляхом зосереджених роздумів, а інші, використовують мову більш прагматично, для досягнення взаєморозуміння в їх зовнішній діяльності, залишаючи необробленими значні ділянки мовної царини. Відмінностям мов В. фон Гумбольдт надає всесвітньо-історичного значення. Причину їх несхожості німецький учений убачає в духовній силі народів. Він встановлює пряму залежність між характером мови і характером народу. Ця думка висловлюється в різних його працях, зокрема у статті «Спроба аналізу мексиканської мови» (1821) вчений пише: «Кожна мова сукупно являє собою людський дух, оскільки кожною мовою розмовляє певна нація і кожна з них наділена певним характером, то цей дух представлений лише з одного боку». У статті, яка так і називається «Характер мови і характер народу» (1822), ця думка знаходить своє продовження: «У мові ми завжди знаходимо сплав докорінно мовного характеру з тим, що засвоєно мовою від характеру нації». Німецький мислитель вважає, що від початку свого утворення мова відчуває на собі характерний вплив думки, світовідчування народу, системи його світосприйняття, які надають їй неповторної своєрідності, роблять її унікальним явищем світової культури. Протиставляючи характер мови її зовнішній формі, В. фон Гумбольдт стверджує, що він криється у способі поєднання думки зі звуками, у цьому він подібний до духу, який, проникаючи в мову, одухотворює її як власне тіло. «Характер, – пише вчений, – є природний наслідок невпинного впливу, який здійснює на мову духовна своєрідність нації». Судження, з якого розпочинається стаття «Характер мови і характер народу», «…різні мови за своєю суттю, за своїм впливом на пізнання і на почуття виявляються у дійсності різними світобаченнями»  і до якого звертається вчений від початку своєї наукової діяльності, зокрема у статті «Про вивчення мов, або План систематичної енциклопедії усіх мов світу» (1801–1802): «різні мови – це зовсім не різні позначення однієї й тієї 60 самої речі, а різні бачення її», закладає теоретичне підґрунтя одного з основоположних понять ряду сучасних дисциплін: етнолінгвістики, когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології – «мовна картина світу» чи «мовна модель світу», яке в науковий обіг буде введене Л. Вайсгербером. Як зазначає В. Даниленко, «ідею етнічностімовного змісту Л. Вайсгербер знайшов у вченні В. фон Гумбольдта про внутрішню форму мови, на підставі чого він і побудував свою теорію мовної картини світу.
Гумбольдтівськуантропоцентричну концепцію мови викладено насамперед у працях «Про мислення і мовлення» (1795), «План порівняльної антропології» (1795), «Про дух, притаманний людському роду» (1997), «Лацій і Еллада» (1806), «Про вплив різного характеру мов на літературу і духовний розвиток» (1821), «Характер мови і характер народу» (1822), «Про відмінність будови людських мов і її вплив на 62 духовний розвиток людства» (1830–1835), яка, між іншим, є відгуком на розвідку Гердера «Дослідження про походження мови». Антропоцентризм як загальнофілософський погляд на мову утвердиться лише в третій чверті ХХ ст., проте антропоцентрична інтенція як гуманістична тенденція в мовознавстві починає виявлятися саме в німецькій філософії кінця ХVІІІ ст., в ідеях представника преромантизму Йоганна ГотфрідаГердера (1744–1803), зокрема в його працях «Дослідження про походження мови» (1772) та «Ідеї до філософії історії людства» (1784–1791), наступником якого, як ми вже сказали раніше, і став В. фон Гумбольдт.
   Отже, розглянувши гумбольдтівськуантропоцентричну концепцію мови, маємо сказати, що філософія мови, яку створив В. фон Гумбольдт, закладаючи основи теоретичного мовознавства, генетично пов’язана з німецькою ідеалістичною філософією, насамперед діалектикою, яка, розвинувшись на ідеалістичному ґрунті, стала універсальним методом пізнання. На ґрунті ідеалістичної німецької філософії з’являється й основоположна для гумбольдтівської філософії думка про те, що мова є продуктом діяльності людини і водночас самою діяльністю. 
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Поняття структура та структуралізм
      У період між першою і другою світовими війнами виник новий лінгвістичний напрям, опозиційний до молодограматизму й порівняльно-історичного мовознавства взагалі. Він отримав назву  структуралізм. Структуралізм – мовознавчий напрям, для якого характерне розуміння мови як чітко структурованої знакової системи і прагнення до суворого (наближеного до точних наук) формального її опису. Появу цього напряму зумовили успіхи в інших галузях наукового пізнання й виникнення нових філософських течій.
У всіх науках відбулася переоцінка результатів, досягнутих на основі індуктивних методів. Фізики відкрили недоступні для безпосереднього спостереження елементи атома –електрони, протони, нейтрони. Російський учений І. П. Павлов здійснив відкриття у сфері фізіології центральної нервової системи. Виникла кібернетика, основним об'єктом дослідження якої є кібернетичні системи, що розглядаються абстрактно, незалежно від їх матеріальної природи. Усе це було досягнуто на основі дедуктивних мисленнєвих процедур, що позначилося на поглядах щодо значення індуктивних і дедуктивних прийомів дослідження. Показовим є висловлення німецького філософа Е. Гуссерля: індуктивна логіка уподібнена дерев'яному залізу. На переоцінку значення індуктивних і дедуктивних прийомів аналізу мала певний вплив і математизація різних галузей знання.
      Методологічною основою структуралізму була філософія неопозитивізму, особливо ідеї австрійських філософів Рудольфа Карнапа (1891–1970), який опрацьовував теорію логічного синтаксису мови науки, Людвіга Вітгенштейна (1889–1951), котрий запропонував програму побудови штучної «ідеальної» мови, прообразом якої є мова математичної логіки, а також англійця Бертрана Рассела (1872–1970), який розвинув дедуктивно-аксіоматичну побудову логіки для логічного обґрунтування математики.
Теорія структуралізму і зразок нової методики лінгвістичного аналізу вперше були викладені наприкінці 20-х років XX ст. у працях представників
Празької школи структуралізму. Саме вчені Празького осередку застосували термін структура у значенні «побудова». Незабаром з'явилися праці зі структурної лінгвістики в США і Данії.
  Структуралізм не являв собою єдиного напряму. Однак для всіх його напрямів спільним є: 1) твердження, що синхронне дослідження мови –головне завдання мовознавства; 2) прагнення вивчити й описати факти мови передусім як особливого явища; 3) формалізація лінгвістичного аналізу й пошуки об'єктивних методів вивчення й опису мови (спроба підвести мовознавство до рівня математичних наук); 4) структурне членування мови й поняття рівня.
Універсальний об'єкт дослідження конкретно наукового структуралізму є культура (наука, мистецтво, література, міфологія, релігія, звичаї, мода та ін.) як сукупність різноманітних знакових систем. Аналіз знакових систем дозволяє виявити глибинні пласти культури, якими неусвідомлено керується людина. Різні представники структуралізму по-своєму визначають і іменують їх: у Мішеля Фуко це глибинні рівні знання у вигляді епісистем (розумових передумов пізнання) і дискурсивних формацій (розмовних практик); у Жана Дерріда - письмо, що не піддається вираженню у чітких поняттях, але втілює принцип розрізнення, недавності прихованих минулих культур, присутніх у логоцентристській європейській культурі; у Жоржа Лакана – визначення символічне – мовні знаки, опосередковуючи психіку і долю людини, у Клода Леві-Стросса – ментальні структури, що втілюють колективне, несвідоме і виявляють єдність мислення первісної і сучасної людини. Ідеологи структуралізму, засуджуючи традицію представлення історій, закликають до пошуку широких узагальнень, універсалій і загальних схем розумової діяльності на основі виявлення глибинних структур сучасної культури. У філософському розумінні структуралізм найбільше близький до кантіанства, не чужі йому і деякі ідеї неопозитивізму і фрейдизму. Структуралізму притаманне тяжіння до апріоризму, до визнання наперед визначеності пізнавальної і практичної діяльності не усуненими прихованими духовними структурами. Зрозуміло, ступінь віддалення від апріоризму пропорційний ступеневі визнання дослідного походження цих структур прибічниками структуралізму. З неопозитивізмом структуралізм споріднює зосередженість на аналізі і реконструкції мови як універсального засобу пізнання, зберігання і повідомлення знань. Наліт фрейдизму можна вбачати в приписуванні духовним структурам підсвідомого характеру. Оригінальним здається прагнення структуралізму замінити суб'єкт над суб'єктними структурами в глибині культури, хоча і нагадує заміну власних імен описами (дескрипціями) в логічному позитивізмі.
Історичні й методологічні основи структуралізму
      У період між першою і другою світовими війнами виник новий лінгвістичний напрям, опозиційний до молодограматизму й порівняльно-історичного мовознавства взагалі. Він отримав назву структуралізм.
Структуралізм – мовознавчий напрям, для якого характерне розуміння мови як чітко структурованої знакової системи і прагнення до суворого (наближеного до точних наук) формального її опису. Появу цього напряму зумовили успіхи в інших галузях наукового пізнання й виникнення нових філософських течій.
      У всіх науках відбулася переоцінка результатів, досягнутих на основі індуктивних методів. Фізики відкрили недоступні для безпосереднього спостереження елементи атома – електрони, протони, нейтрони. Російський учений І. П. Павлов здійснив відкриття у сфері фізіології центральної нервової системи. Виникла кібернетика, основним об'єктом дослідження якої є кібернетичні системи, що розглядаються абстрактно, незалежно від їх матеріальної природи. Усе це було досягнуто на основі дедуктивних мисленнєвих процедур, що позначилося на поглядах щодо значення індуктивних і дедуктивних прийомів дослідження. Показовим є висловлення німецького філософа Е. Гуссерля: індуктивна логіка уподібнена дерев'яному залізу. На переоцінку значення індуктивних і дедуктивних прийомів аналізу мала певний вплив і математизація різних галузей знання.
Методологічною основою структуралізму була філософія неопозитивізму, особливо ідеї австрійських філософів Рудольфа Карнапа (1891–1970), який опрацьовував теорію логічного синтаксису мови науки, Людвіга Вітгенштейна (1889–1951), котрий запропонував програму побудови штучної «ідеальної» мови, прообразом якої є мова математичної логіки, а також англійця Бертрана Рассела (1872–1970), який розвинув дедуктивно-аксіоматичну побудову логіки для логічного обґрунтування математики.
Теорія структуралізму і зразок нової методики лінгвістичного аналізу вперше були викладені наприкінці 20-х років XX ст. у працях представників Празької школи структуралізму. Саме вчені Празького осередку застосували термін структура у значенні «побудова, організація системи». Незабаром з'явилися праці зі структурної лінгвістики в США і Данії.
       «Празький лінгвістичний осередок» був заснований у 1926 р. Із короткою програмою осередку його представники виступили на міжнародному лінгвістичному конгресі в Гаазі в 1928 р. Із 1929 до 1939 р. «Праці» осередку друкувалися французькою мовою. У першому їх випуску опубліковано «Тези Празького лінгвістичного осередку» – програмовий документ цього структурального напряму.
      До осередку входили чеські мовознавці Вілем Матезіус (1882–1945), БогумілТрнка (1895–1984), Богу-мілГавранек (1893–1978), Ян Мукаржовський (1891–1975), пізніше Володимир Скалічка (1909–1991), Йозеф Вахек (1909–1996), а також російські мовознавці Микола Трубецькой (1890–1938), Роман Якобсон (1896–1982) і Сергій Карцевський (1884–1955).
      У своїй теорії празькі лінгвісти спиралися на вчення Соссюра, Бодуена де Куртене і деякі ідеї Фортунатова. Зокрема, поняття структури мови йде від Соссюра, а поняття функції – від Бодуена де Куртене. Вони заперечили тезу Соссюра про неподолання меж між синхронією і діахронією: «Кращим способом для пізнання суті мови є синхронний аналіз сучасних фактів», однак «не можна зводити непрохідну стіну між методом синхронічним і діахронічним». Одним із найвагоміших досягнень Празької школи є положення про те, що синхронії й діахронії однаковою мірою притаманний системний характер. Водночас пражці наголосили на неможливості усунення поняття еволюції з синхронічного опису мови, вважаючи серйозною помилкою розглядати статику й синхронію як синоніми: «Синхронічний опис не може цілком усунути поняття еволюції, позаяк навіть у синхронічно розглядуваному секторі мови завжди наявне усвідомлення того, що дана стадія змінюється стадією, яка перебуває у процесі формування».
Празькі структуралісти сприйняли й творчо розвинули і другу основну ідею Соссюра – концепцію мови і мовлення. У працях Трубецького це протиставлення стало основою розмежування фонології й фонетики. Чи не найбільшою заслугою пражців є інтерпретація мови як функціональної системи, тобто як «системи засобів вираження, що служать якійсь певній меті». Застосувавши системно-функціональний підхід до аналізу звукової системи мови, празькі структуралісти замість декларативних тверджень про системність мови наочно довели правильність положення Соссюра про те, що в мові важливими є не звуки і значення самі по собі, а відношення між звуками і значеннями, що «матеріальний зміст [...] фонологічних елементів менш суттєвий, ніж їх взаємозв'язок усередині системи». Трубецькой увів поняття опозиції (що є суттєвим внеском у мовознавство) і на його основі довів, що два різні звуки можуть в одній мові виступати як різні фонеми, а в іншій – як одна. Усе залежить від системи протиставлень (опозицій), яка має місце в кожній мові. Головним є не те, що звуки утворюють систему, а те, що у фонологічних дослідженнях потрібно виходити із системи. Найповніше погляди Празької школи щодо фонології викладено в капітальній праці Трубецького «Основи фонології» (1938).

Копенгагенський структуралізм (глосематика)
      Однією з найоригінальніших структуральних течій є копенгагенський структуралізм. Копенгагенський (датський) структуралізм, або глосематика (від грец. glossema, род. відм. glossematos«слово»), – лінгвістична течія структуралізму, яка мала на меті створення універсальної лінгвістичної теорії; трактує мову як абстрактну структуру й описує її суто формальними способами без звертання до її субстанцій (реального змісту і звучання).
Тривалий час був найвпливовішим і найавторитетнішим структуральним напрямом. Виник у 1931 р. внаслідок об'єднання датських мовознавців у лінгвістичне товариство, так званий Копенгагенський осередок. Засновником осередку був Луї Єльмслев (1899–1965) – директор Інституту лінгвістики і фонетики при філософському факультеті Копенгагенського університету. Крім Єльмслева, до осередку входили ВіггоБрьондаль (1887–1942), Ганс Ульдалль (1907–1957), КнутТогебю (1918–1974), Ганс Сьоренсен (нар. 1911).
      Теоретичними джерелами цього напряму було вчення Соссюра і логістична теорія мови Уайтхеда, Рассела та Карнапа. Із теорії Соссюра копенгагенці запозичили ідею про розрізнення мови та мовлення, розуміння мови як системи знаків, положення про те, що мова – це форма, а не субстанція і в мові нема нічого, крім відмінностей (чиста структура відношень), а також про те, що мова повинна розглядатися в самій собі й для себе. Неопозитивізм (ідеї Уайтхеда, Рассела, Карнапа та ін.) вплинув на розвиток структуралізму взагалі, однак послідовне вираження його принципи знайшли саме в глосематиці. Навіть Єльмслев визнав, що визначене ним поняття структури як чистої форми і чистих відношень запозичене в Карнапа: «За Карнапом, кожне наукове твердження повинно бути твердженням про співвідношення, які не передбачають опису самих елементів, що входять у співвідношення». Важливою передумовою створення загальної теорії мови як системи обчислень було те, що внаслідок розвитку математичної теорії виникло поняття математики як знакової системи, яка конструюється відповідно до певних формальних правил.
      Отже, філософський структуралізм заявив про себе в конкретно-наукових дослідженнях. Він став, власне, науковим методом, який продуктивно застосовують у лінгвістиці та в ряді інших гуманітарних наук. З допомогою цього методу було досліджено системи родинних відношень, тотемізм, ритуали, міфи та інші явища життя первісних племен. Нові результати було одержано в літературознавстві, в історії культури та інших галузях.    
      Структуралізм розглядає важливе питання ментальних структур, що втілюють колективне, несвідоме і виявляють єдність мислення первісної та сучасної людини. Це дуже важливо сьогодні у пошуку широких узагальнень, універсалій і загальних схем розумової діяльності на основі виявлення глибинних структур сучасної філософської думки, в якій спостерігається явний акцент на розгляді визначального впливу людського фактора. 
Конкретно-науковий структуралізм, який з'явився в лінгвістиці значно раніше, ніж філософський структуралізм, не був «чистою наукою», зовсім вільною від філософських впливів. У різних лінгвістів-структуралістів у різні періоди можна виявити вплив неопозитивізму, біхевіоризму, феноменології. 
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Термін «філософіямови» впершеувійшов до науковогообігу в німецькомовномупросторідругоїполовини XVIII ст. завдякипрацям таких філософів, як Г.-К. Ліхтенберг (1742–1799), І.-Г. Гаман (1730–1788), І.-Г. Гердер (1744–1803), Г. Якобі (1743–1819), В. фон Гумбольдт (1767–1835). Саме у філософськихроздумах і творчостіцихмислителівмовапосідалаключовемісце.Однак у структурісучасногогуманітарногознання (насампередлогіко-філософського і лінгвістичного) статус філософіїмови до сьогодні не визначений. Однівченівважаютьфілософіюмовиокремимнапрямомдослідженьживоїлюдськоїмови (чиспеціальнихштучнихмов), інші–розділомфілософії, логікиаболінгвістики; суміжною сферою дослідженьзгаданих наук; спеціальнимпідходом до мовизагалом та їїодиниць і категорій; методологієюмовознавчихдосліджень; аналізомокремихфілософських і лінгвістичних проблем тощо. До 50-х років ХХ ст. у світовому мовознавстві філософія мови найчастіше асоціювалася з лінгвістичним структуралізмом, дещо пізніше – з генеративною граматикою, теорією штучного інтелекту. У 60-х –середині 80-х років ХХ ст. найповнішим утіленням філософії мови вважались прагматичні студії живих мов, здійснювані в межах дослідження значення виразів мови, контекстного вживання мови та її одиниць (праці Г.-П. Грайса, Д. Девідсона, Дж.-Р. Остіна, П. Стросона, Н. Малкольма та ін.), вивченнямовленнєвихактів і, відповідно, ілокутивних сил, закладених у них (праці Дж. Остіна, Дж.-Сьорла, З. Вендлера, Д. Вандервекена та ін.), імплікацій та імплікатур дискурсу (праці Г.-П. Грайса, Дж.-Р. Ліча, Г. Парре та ін.). У 60-х роках ХХ ст. проблемою визначенняпоняття «філософіямови» переймалися Дж. Остін («Перформативи–констативи»), П.-Ф. Стросон («Намір і конвенція в мовленнєвих актах»), Дж.-Р. Сьорл («Щотакемовленнєвий акт?»), Г.-П. Грайс («Значеннямовця, значенняречення і значення слова»), Н. Хомський («Питаннятеоріїпороджувальноїграматики»), Дж. Катц («Філософськарелевантністьмовноїтеорії»), а такожточиласядискусіящодотеоріївродженихідей Н. Хомського. Чіткаорієнтація на проблематику аналітичноїфілософії та філософіїлінгвістики представлена у відомійпраці Ю. Хартнака «Мова і філософія». У нійрозглядаютьсяпитання, пов’язанііззначенням мовних виразів у різних контекстах, інтенціональністю (лат. intention–прагнення, намір) мовленнєвихактів, роллюмови у сприйняттілюдиноюоб’єктівсвіту, проблемами існування, моралітощо. Американськийфілософмови Дж. Ламарк стверджує, щосправжнійрозвитоклінгвофілософськихідейпочавсялише в 70–80-ті роки ХХ ст. як поступове «перетікання» відлінгвістичноїфілософіїоксфордської й кембріджськоїшкіл до власнефілософіїмови, тобтотакої, щовивчаєпроблемизначення, правил, репрезентації, засвоєннямовитощо.Здобутки вчених аналітичного та постаналітичного напряму в філософії так чи інакше торкнулися важливих аспектів сутності мови, проте не сформували цілісний предмет дослідження, який міг свідчити про окремий науковий напрям дослідження мови.Наприкінці 80-х років ХХ ст. філософія мови почала стійко асоціюватися (принаймні у середовищі мовознавців) із когнітивними напрямами досліджень. Зміна проблематики, пов’язана з когнітивною переорієнтацією філософів мови у 80-х – середині 90-х років ХХ ст., визначається як перехід від філософії мови до філософії свідомості. У наукових розвідках Дж. Скорупскі («Значення, вживання і верифікація»), Ч. Тревіса («Прагматики»), Е. Крейга («Значення і особистість») та інших філософів мова розглядається як носій одного з типів знань поряд зі знаннями про світ і людину в ньому. Досліджуються категорії мови у тісних зв’язках із свідомістю, мисленням, усією сутністю людини як соціальної та біологічної істоти. Дехто з науковців цього періоду постулює можливість існування когнітивної філософії мови. Філософія мови уже не сприймається дослідниками як щось цілісне; йдеться про різні філософії мови з різною дослідницькою проблематикою.Про невизначеність поняття «філософія мови» свідчать дані багатьох авторитетних філософських енциклопедій. В. Альстон, наприклад, зазначає, що сфера діїфілософіїмовинайкращепродемонстрованаперелікомїїосновних проблем, до якихвходятьтеоріярозуміння, значення, концептуальнийаналізтощо. Подібнаневизначеність предмета дослідженняфілософіїмовиспостерігається і сьогодні. Російськийфілософмови М. Лебедєв, розглядаючирозвитокфілософіїзагалом, навіть не робитьспробвизначитисутністьфілософіїмови, обмежуючисьперелікомабстракціймови в логіці, аналітичнійфілософії, філології, герменевтиці, структуралізмі, семіотиці й лінгвістиці. До філософіїмовивінзараховуєпрацівласнефілософів, логіків, семіологів, лінгвістів, в якихрозглядаютьсяпроблемисутності й природимови. Серед найважливіших чинників невизначеності об’єкта і предмета філософії мови є:а) невизначеність предмета і меж власне філософії; б) сумніви щодо існування мови як предмета філософської рефлексії
Неопозитивізм (грец. neos – новий і лат. positivus – умовний, позитивний) – один із основних напрямів філософії XX ст., який зводить філософію до аналізу мови науки і намагається вилучити з науки поняття («метафізичні залишки»), які, на його думку, не ґрунтуються на фактах.     
Фройдизм та Неофройдизм
       Близькі до філософії життя ідеї розвивав засновник психоаналізу австрієць Зигмунд Фрейд (1856–1939).
 Психоаналіз (грец. psyche – душа і analysis – розкладання) – один із методів психотерапії та психологічне вчення, в основі якого лежить визнання домінуючої ролі підсвідомого в житті людини. Якщо Ніцше вбачав за вчинками людей і явищами (феноменами) культури волю до влади окремої людини чи групи людей, то Фрейд вважав таким прихованим чинником несвідоме, насамперед статеві потяги. Людину він трактував переважно як біологічну істоту з притаманними їй потягами до задоволення й агресії, а культуру – як чинник, що блокує ці біологічні поривання людини.
Фройдизм– сукупність шкіл, представники яких витлумачували різноманітні процеси і явища, що стосуються людини і суспільства, на основі психоаналізу.
        У лоні фройдизму виокремилися такі напрями, як аналітична психологія (цюріхська школа), започаткована К.-Г. Юнгом, а також психологія особистості (індивідуальна психологія), репрезентована австрійським психіатром Альфредом Адлером (1870–1937). Будучи одним із прибічників психоаналізу, А. Адлер сформував власну школу індивідуальної психології. Як і 3. Фройд, він визнавав визначальну роль у психіці потягів і несвідомого, вважаючи, однак, що потяги мають соціальне спрямування.
        На основі фройдизму сформувався неофройдизм, який, зберігши властиву психоаналізу логіку міркувань, відмовився бачити у поведінці людини сексуальні мотиви. Одним із найталановитіших представників неофройдизму був Е. Фромм, який досліджував взаємозв'язки психіки, поведінки індивіда із соціальною структурою суспільства.
Досліджуючи неврози (психічні зриви), Фрейд дійшов висновку, що причини їх коріняться у сфері підсвідомого. Про наявність підсвідомого в психіці людини деякі мислителі писали і до нього. Заслуга Фрейда полягає в тому, що він зробив його центром свого аналізу, намагався розкрити механізми взаємодії несвідомого і свідомого. Людську психіку він розглядав як динамічну систему, що складається з «Воно», «Я» і «Над-Я». «Воно» – біологічні поривання людини, націлені на задоволення, нехтуючи норми культури. Будучи блокованим ними, «Воно» виявляється у снах, неконтрольованій фантазії, обмовках. «Над-Я» – засвоєні людиною ще з дитячого віку моральні норми, культурні цінності, які стали регулятивними чинниками її свідомості (совість як громадський контролер в людині). «Я» мовби затиснене між цими крайніми полюсами – біологічним і культурним. Його функція полягає в усуненні протиріччя, пошуку шляхів цивілізованого задоволення біологічних потреб. Якщо «Я» не справляється зі своєю функцією, настає психічний зрив. Завдання психоаналітика полягає в тому, щоб виявити приховані причини цього зриву, допомогти людині усвідомити їх і в такий спосіб подолати невроз. Шлях подолання неврозу (істерії та ін.) – усвідомлення несвідомого, яке при світлі розуму втрачає силу.
Концепції походження філософії: міфогенна і гносеогенна
        Міф – це форма існування духу. яка відповідала общинно-родовому суспільству, була його світоглядом і як світогляд зумовила його духовні і моральні особливості. Міф є історичною передумовою і витоком філософії. Цієї тези дотримуються автори майже всіх існуючих концепцій походження філософського стилю мислення – міфогенної (за якою філософія виникає з міфу внаслідок його внутрішнього розвитку), гносеогенної (автори якої бачать виток філософії у розвитку пізнання), гносеогенно-міфогенної (ця концепція прагне врахувати і роль генези міфологічного світогляду, і роль росту пізнання), соціогенно-міфогенної, якої дотримуються автори підручника і яка прагне синтезувати попередні концепції, врахувавши соціально-економічні та політичні перетворення в традиційному суспільстві і перетворення у сфері духу, у сфері міфологічного світогляду.
Розвинута мова філософії ХХІ ст.
        На початку ХХI ст. лінгвістика вже розглядається як розвинута наука зі своєю багатою історією, розгалуженою системою внутрішніх і зовнішніх зв’язків, окресленими предметом і об’єктом досліджень. Спостерігається лінгвістичний експансіонізм (лат. expansio– розширення, поширення) ідей, сформульованих у лінгвістиці, в такі науки, як психологія і філософія, логіка і теорія пізнання, нейрологія, когітологія та ін. Дані про мову, отримані за межами лінгвістики, впливають на лінгвістичний аналіз; стають помітнішими активні інтегративно-диференційні процеси в лінгвістиці і культурі (побудова, розгортання та проектування нових дисциплін і напрямів, таких як соціолінгвістика, етнолінгвістика, психолінгвістика, лінгвогносеологія, лінгвокогнітологія, лінгвокультурологія та ін.); інтенсифікуються контакти лінгвістики з іншими сферами знання й духовної діяльності людини. Усе це сприяє посиленню ролі внутрішньолінгвістичної рефлексії в науці про мову.
        Однією з найважливіших ознак сучасної лінгвістики і лінгвофілософії вважають динамічно-діяльнісне, функціонально-комунікативне і антропозорієнтоване розуміння сутності й природи мови. Образ мови як «оселі людського духу» складався впродовж усього ХХ ст., набуваючи різних відтінків. Російський лінгвіст і лінгвофілософ Ю. Степанов розглядає найважливіші образи мови в науці наприкінці ХIХ – на початку ХХI ст.
1. Мова як мова індивіда. Згідно з цим образом єдиною реальністю є мова окремого індивіда; загальна мова – це абстракція або навіть фікція. У світі існує стільки окремих мов, скільки й індивідів. Найповніше ця ідея була сформульована одним із найвидатніших молодограматиків, німецьким ученим Германом Паулем у праці «Принципи історії мови» (1920).
2. Мова як член сім’ї мов. Такий образ мови сформувався в межах порівняльно-історичного мовознавства. Під сім’єю мов у компаративістиці розуміють групу мов, яка розвинулася із спільної мови-основи, або прамови. При цьому елементи мов (фонеми, морфеми, лексеми, синтаксеми) перебувають у певних регулярних співвідношеннях. Французький лінгвіст А. Мейє наголошував, що порівняльно-історичний метод дає змогу встановити взаємозв’язки між первісною мовою і окремими мовами, що з неї розвинулися, але не між різними мовами, які є продовженням спільної мови. Відповідно до такого погляду кожна мова є членом мовної сім’ї, в якій існують регулярні історичні співвідношення. Найважливішими з них є звукові, а також співвідношення мінімальних значущих елементів (морфем). Вони формують внутрішню і зовнішню системність мови і закладають ідеї системно-структурного бачення сутності й природи мови.
3. Мова як структура. Цей образ мови розглядали польсько-російський лінгвіст І.-О. Бодуен де Куртене і Ф. де Сосюр, але найповніше його розкрито в концепціях учених данської школи лінгвістики (Копенгагенського лінгвістичного осередку): Л. Єльмслева, В. Брьондаля, Х. Ульдаля та ін. На їхню думку, мова є універсальною системою, яка має не жорстко детермінований характер (потенційний, статистичний), що дає змогу створити алгебраїчні її описи. Мова пов’язана з конкретними соціальними колективами людей, а в свідомості кожної конкретної особистості — з нейрофізіологічними процесами. Всередині мови основним системотворчим принципом вважається елементарна мовна опозиція – бінарна (лат. binaries– подвійний) структура.
4. Мова як система. Цей образ мови є модифікацією й уточненням попереднього, але жорсткіше структурно детермінований. Під системою розуміють єдине ціле, яке домінує над своїми складниками і формується з елементів (мінімальних складників свого рівня: фонем, морфем, лексем, синтаксем (словосполучень), структурних схем речень) і зв’язків (парадигматичних, синтагматичних та епідигматичних). Структура мови є спільною для всіх ідіоетнічних мов (спільні типи фонемних опозицій; порядок слів у реченні тощо). На думку деяких науковців, структура є єдиною для всіх мов, а система мови як матеріальна реалізація структури завжди неповторна, ідіоетнічна.
5. Мова як тип і характер. Одним із перших скомбінував поняття «тип мови» і «характер мови» відомий чеський мовознавець, засновник Празького лінгвістичного осередку Вілем Матезіус (1882–1945). Цю ідею він висловив у статті «Про лінгвістичну характерологію» (1928). За його твердженнями, лінгвістична характерологія повинна розпочинатися із сучасного стану мови. Вона має на меті дослідження синхронних зв’язків у конкретній мові; виокремлення базових ознак певної мовної системи.
Досліджуючи англійську мову, В. Матезіус визначив її основні функціональні ознаки: а) суб’єктивізм; б) домінування одного й того самого підмета, який є найбільш актуальним за певної ситуації; в) значна кількість пасивних конструкцій тощо.
6. «Комп’ютерна революція» і комп’ютерний підхід до мови. Початок «комп’ютерної революції» прийнято пов’язувати з працями 60-х років ХХ ст. видатного американського лінгвіста Ноама Хомського, які не змінили погляду на мову, але суттєво вплинули на лінгвістичну теорію та на формування генеративної лінгвістики (породжувальної граматики).
Науковий переворот, пов’язаний із генеративною лінгвістикою, полягає у маніфестації граматики мови як формального об’єкта, якому притаманна психологічна реальність у житті людини. Тому лінгвістика є складовою теоретичної когнітивної психології. У генеративній лінгвістиці відроджуються положення всезагальної і раціональної граматики Пор-Рояля (XVII ст.): речення мають адекватну мисленню внутрішню структуру, пов’язану з думкою, і зовнішню структуру, в якій відображається вимова і правопис. Усі мови мають однакову внутрішню структуру, задану логікою мислення, і розрізняються своїми зовнішніми маніфестаціями. Глибинна граматика мови дає змогу породжувати величезну кількість поверхових граматичних форм. Комунікативна компетенція допомагає відсіювати неправильні і вживати лише правильні мовні форми і вирази. Мова є механізмом породження правильних поверхових форм і виразів; ця система – автономний модуль зі своїми принципами і правилами.
7. Інтерпретаційний образ мови. Історія мови є ідеальним об’єктом для її витлумачення. Зрозуміти певну мовну структуру – означає інтерпретувати і пояснити смисл того, що втілено у граматичних фактах. Причому значення тих чи інших структур людського досвіду, втілених у мові, не міститься у мовній формі, а додається інтерпретатором. З цим розумінням мови тісно пов’язаний «принцип кооперативного спілкування» американського логіка і філософа Г.-П. Грайса: «Ми розуміємо значення висловлювання лише тому, що воно адресоване нам».
8. Мова як теорія мовної дії. Цей образ мови був започаткований у середині 60-х років ХХ ст. британським філософом і логіком Джоном Остіном (1911–1960), який вважав, що мінімальною одиницею людського спілкування є не речення, як це традиційно подається в шкільних і вузівських граматиках, а мовленнєва дія, тобто здійснення певних актів (запитання, наказ, вибачення, призначення на посаду, заспокоєння, привітання тощо). Новітній етап розвитку аналітичної філософії пов’язаний з теоріями «мовної дії», «мовної компетенції», «мовленнєвих актів». 9. Мова як простір думки і оселя людського духу. Саме так визначає сутність і природу мови відомий німецький філософ-екзистенціаліст Мартін Гайдеґґер (1889—1976) у своїй праці «Мова – оселя буття»: «Мова є одночасно оселею буття і житлом людської сутності». Вислів «мова як простір думки» став метафорою, під яку підводяться когнітологічні визначення мови. Когнітологічний підхід до вивчення мови є провідним у сучасному мовознавстві та лінгвофілософії.
Мова як об’єкт філософських досліджень
       Тему мови з давніх-давен порушують у філософії. До неї зверталися Платон, Арістотель, схоласти, Бекон, Гоббс, Локк, Берклі, Юм, Міль, Фреге, Рассел, Вітгенштейн, Карнап, Остін, Серль, Грайс, Куайн, Дамміт, Касірер, Гайдеґґер, Гадамер, Лосєв, Шпет, Флоренський, Попович та ін. Ще грецькі філософи визначали людину як живу істоту, що має логос — розум, мову і мовлення. Питання про сутність мови розглядалися як філософська проблема (софісти, Платон). Як і багато інших наук, мовознавство було виокремлене із синкретичного комплексу філософських проблем. Інтерес філософів до мови постійно зростав. У філософії Нового часу думку про важливість мови для філософії боронив Т. Гоббс, наголошуючи: «Розум – це не що інше, як урахування наслідків із узгоджених загальних імен». Уже в ХХ ст. М. Гайдеґґер писав: «Згідно із старовинною дефініцією ми саме ті істоти, котрі володіють даром мовлення. Однак дар мовлення – це не одна з людських здібностей поряд з багатьма іншими. Дар мовлення вирізняє людину, власне, роблячи її людиною. У цьому сутність її єства».
       Зв’язок лінгвістики з філософією більш органічний і має інший характер, ніж зв’язок філософії з науками, що вивчають окремі сфери дійсності. Сучасна російська лінгвістка Р. Фрумкіна зазначає: «Мова – єдиний інструмент, що дозволяє філософу висловлювати філософські твердження про світ і транслювати свої знання. Для філософів вона важлива саме в цій якості». У сучасній європейській філософській думці проблема мови виникає також у зв’язку із спробою подолання тенденції до деонтологізації (грец. deontos– належне і logos– вчення) у філософії, а також пошуку базових основ людського пізнання і культури у руслі традиційної філософської проблематики. Не менш важливим чинником звернення філософів до мови стало питання про мову філософії та про її узгодження, з одного боку, з повсякденною людською мовою, а з іншого – з філософією. Лінгвіста спонукає звертатись до філософії те, що ця наука стимулює пізнавальну діяльність дослідника мови, пояснюючи сутність фундаментальних світоглядних ідей, які лежать в її основі, дає змогу осмислити, зрозуміти й пояснити конкретні наукові факти.
Сучасному етапу розвитку науки про мову притаманна налаштованість на перехід від позитивного знання до глибинного осягнення сутності мови в широкому теоретико-методологічному контексті (філософія, логіка, когнітологія, психологія, теорія штучного інтелекту та інші науки). Значна кількість проблем і тем, які раніше сприймалися як позамовні, такі, що стосуються зовнішньої лінгвістики, стали сприйматися як власне мовні, внутрішні, важливі для розуміння мови не як системно-структурного іманентного творення, а як духовної енергії, когнітивної активності людини. Філософського роз’яснення вимагали і продовжують вимагати проблеми сутності і природи мови, виникнення й розвитку мови у зв’язку з розвитком людського суспільства, стосунків мови й реального світу, впливу мови на мислення і духовний розвиток людства, природи мовних знаків, типології мовних форм залежно від способів їх відношення до об’єктів, природи універсалій, співвідношення між природною та штучною мовами тощо.
Сутність філософії мови
Термін «філософія мови» вперше увійшов до наукового обігу в німецькомовному просторі другої половини XVIII ст. завдяки працям таких філософів, як Г.-К. Ліхтенберг (1742–1799), І.-Г. Гаман (1730–1788), І.-Г. Гердер (1744–1803), Г. Якобі (1743–1819), В. фон Гумбольдт (1767–1835). Саме у філософських роздумах і творчості цих мислителів мова посідала ключове місце. Однак у структурі сучасного гуманітарного знання (насамперед логіко-філософського і лінгвістичного) статус філософії мови до сьогодні не визначений. Одні вчені вважають філософію мови окремим напрямом досліджень живої людської мови (чи спеціальних штучних мов), інші – розділом філософії, логіки або лінгвістики; суміжною сферою досліджень згаданих наук; спеціальним підходом до мови загалом та її одиниць і категорій; методологією мовознавчих досліджень; аналізом окремих філософських і лінгвістичних проблем тощо.

Чітка орієнтація на проблематику аналітичної філософії та філософії лінгвістики представлена у відомій праці Ю. Хартнака«Мова і філософія». У ній розглядаються питання, пов’язані із значенням мовних виразів у різних контекстах, інтенціональністю (лат. intention– прагнення, намір) мовленнєвих актів, роллю мови у сприйнятті людиною об’єктів світу, проблемами існування, моралі тощо. 
Американський філософ мови Дж. Ламарк стверджує, що справжній розвиток лінгвофілософських ідей почався лише в 70–80-ті роки ХХ ст. як поступове «перетікання» від лінгвістичної філософії оксфордської й кембріджської шкіл до власне філософії мови, тобто такої, що вивчає проблеми значення, правил, репрезентації, засвоєння мови тощо.
Здобутки вчених аналітичного та постаналітичного напряму в філософії так чи інакше торкнулися важливих аспектів сутності мови, проте не сформували цілісний предмет дослідження, який міг свідчити про окремий науковий напрям дослідження мови.
Наприкінці 80-х років ХХ ст. філософія мови почала стійко асоціюватися (принаймні у середовищі мовознавців) із когнітивними напрямами досліджень. Зміна проблематики, пов’язана з когнітивною переорієнтацією філософів мови у 80-х – середині 90-х років ХХ ст., визначається як перехід від філософії мови до філософії свідомості. У наукових розвідках Дж. Скорупскі («Значення, вживання і верифікація»), Ч. Тревіса («Прагматики»), Е. Крейга («Значення і особистість») та інших філософів мова розглядається як носій одного з типів знань поряд зі знаннями про світ і людину в ньому.           Досліджуються категорії мови у тісних зв’язках із свідомістю, мисленням, усією сутністю людини як соціальної та біологічної істоти. Дехто з науковців цього періоду постулює можливість існування когнітивної філософії мови. Філософія мови уже не сприймається дослідниками як щось цілісне; йдеться про різні філософії мови з різною дослідницькою проблематикою.
       Про невизначеність поняття «філософія мови» свідчать дані багатьох авторитетних філософських енциклопедій. В. Альстон, наприклад, зазначає, що сфера дії філософії мови найкраще продемонстрована переліком її основних проблем, до яких входять теорія розуміння, значення, концептуальний аналіз тощо. Подібна невизначеність предмета дослідження філософії мови спостерігаться і сьогодні. Російський філософ мови М. Лебедєв, розглядаючи розвиток філософії загалом, навіть не робить спроб визначити сутність філософії мови, обмежуючись переліком абстракцій мови в логіці, аналітичній філософії, філології, герменевтиці, структуралізмі, семіотиці й лінгвістиці. До філософії мови він зараховує праці власне філософів, логіків, семіологів, лінгвістів, в яких розглядаються проблеми сутності й природи мови.
У 60-ті роки ХХ ст. в історії розвитку лінгвофілософських ідей була здійснена одна з перших спроб визначення предмета філософії мови в межах авторитетної на Заході аналітичної філософії, зокрема в її розділі «лінгвістична філософія». Для філософів-аналітиків уся філософія і є філософією мови. На їхню думку, структури мови дають змогу виявити онтологічні структури буття, якщо правильно вживати відповідні методики аналізу живої природної мови. Однак осмислення об’єкта філософії мови як мовної онтології (грец. on (ontos) – єство і logos – учення; вчення про буття) певною мірою нівелює предмет самої філософії, оскільки він редукується до аналізу лише мовної онтології. Щодо лінгвістики, за пошуками «філософії світу» губиться специфіка власне мови, оскільки досліджується не мова як така, а спосіб онтологізації за її допомогою найзагальніших філософських категорій.
        У 70–80-х роках ХХ ст. філософія мови починає сприйматися як один із складників аналітичної філософії поряд із філософією науки, свідомості і філософськими проблемами теорії дій. Предметом дослідження філософії мови стає аналіз понять осмисленості/неосмисленості, істини, суперечності, стверджування, слідування тощо. Проте питання про сутність мови та її природу перебувають поза розглядом цього напряму наукових знань.Другим важливим аспектом вивчення філософії мови є те, що сутність і природа мови повинні визначатися, виходячи з категорій самої мови, а не апріорно їй нав’язуватись, з урахуванням засад і специфіки предмета дослідження тих наук, що вивчають мову. Третій аспект дослідження філософії мови (відсутній у несцієнтичних напрямах і підходах до мови) – необхідність формування методу дослідження. Жива людська мова, що розглядається з позиції її внутрішнього влаштування, має три найважливіші категорії, без яких її функціонування неможливе: ім’я, предикат (лат. praedicatum – сказане; те саме, що й присудок) і егоцентричні (лат. ego – я і centrum – центр; ставлення до себе як до центру Всесвіту) слова. Відповідно до цього філософію мови характеризують три основні парадигми представлення мови: семантична, синтактична і прагматична. Отже, філософія мови, яка розглядається з позицій науковості, на противагу ненауковим (несцієнтичним) підходам до мови, постає як широка сфера гуманітарних досліджень, спрямованих на вивчення сутності й природи живої людської мови, її взаємозв’язків з буттям (реальністю, дійсністю, світом), свідомістю, мисленням, а також сфера власне теоретико-методологічного знання, що охоплює й інтерпретує подібні взаємозв’язки. При цьому сфери буття і свідомості (мислення) цікавлять філософію мови лише в аспекті їх співвідношення з мовою. [8]






ЛЕКЦІЯ № 5
Тема:Лінгвістичні методи дослідження
Мета: пояснити та продемонструвати особливості застосування загальнонаукових (спостереження, моделювання, кількісних підрахунків, експеримент), лінгвістичних (контекстуально-інтерпретаційний аналіз, трансформаційний аналіз, дистрибутивний аналіз, компонентний аналіз, метод семантичного радикалу, концептуальний аналіз, композиційний аналіз) та спеціальних (метод діалогічної інтерпретації тексту, семіотичний метод, метод «слово-образ», інтертекстуальний аналіз) методів для лінгвістичного аналізу текстів різних стилів і жанрів.
Методи: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), наочні (метод демонстрації).
Дидактичні засоби навчання: підручник, схеми, таблиці.
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Методологія лінгвістики тексту
Методологія будь-якої науки, в т. ч. і лінгвістики тексту – це вчення про методи цієї науки; сукупність настанов про те, що, з якою метою та як вивчати, що досягти конкретної мети. Своєю чергою, метод. як пишу у свої працях Олена Селіванова, – це спосіб організації пізнавальної й дослідницької діяльності науковця для вивчення явищ і закономірностей певного об’єкта науки; а також система процедур вивчення об’єкта дослідження та / або перевірки отриманих результатів. Зінаїда Попова трактує метод як конкретний спосіб та прийом вивчення предмет певної науки.
Крім цього, з поняттями методології та методу тісно пов’язане й поняття методики, що є ще більш вузьким порівняно з вищерозглянутими. Під методикою розуміється процедура застосування певного методу.
Методологія лінгвістики тексту на сьогодні ще не має своєї стрункої класифікації методів. Так, Віталій Кодухов пропонує поділяти методи лінгвістики тексту на методи пізнання, методи-прийоми та методи-аспекти. У свої наукових розвідках дослідник зазначає, що основним методом пізнання є діалектичний метод, методами-аспектами є описовий, порівняльний та стилістичний, а методами-прийомами – синхронний та діахронний. У концепції Ніни Болотнової методи лінгвістики тексту також поділяються на три групи: загальнонаукові (спостереження, кількісний аналіз, моделювання, експеримент, порівняльний), загальнофілологічні (трансформаційний метод, дистрибутивний аналіз, контекстологічний аналіз, компонентний аналіз, композиційний аналіз, структурний метод, семіотичний метод, концептуальний аналіз), а також приватні (спеціальні) (інтертекстуальний аналіз, семантико-стилістичний метод, метод «слово-образ», порівняльно-стилістичний метод, біографічний метод, мотиваційний аналіз). У роботах Маргарити Кожиної та Олени Баженової методи дослідження текстів, насамперед із позицій лінгвостилістики, поділяються на такі: загальнонаукові (метод безпосереднього спостереження конкретних стилістичних явищ в усних чи писемних текстах; описовий метод, елементами якого є прийом спостереження, порівняння, класифікації, експерименту, реконструкції, узагальнення та інтерпретації; метод моделювання, тобто створення певних типових моделей мовних одиниць); загальнофілологічні(прийом інтерпретації та порівняльного аналізу мовного матеріалу); загальнолінгвістичні (представлені структурним, зокрема структурно-семантичним аналізом; методом побудови лінгвістичних парадигм; методом польового структурування; комплексним аналізом); частковолінгвістичні (власне стилістичні методи, що об’єднують дискурсний аналіз; дистрибутивний аналіз; компонентний аналіз; метод ступінчатої ідентифікації об’єкта дослідження; контекстуальний або контекстологічний аналіз; прагматичний; семемний аналіз; структурно-смисловий аналіз матеріалу; дискурс-аналіз). Олена Селіванова пропонує власний поділ методів лінгвістики на парадигмальні, що уособлюють настанови та принципи відповідної лінгвістичної наукової парадигми; міжпарадигмальні, що ґрунтуються на поєднанні методологічних засад різних парадигмальних методів, однак виокремлюються за специфікою процедур чи за загальним підходом до аналізу мовних явищ; маргінальні, які залучають прийоми суміжних галузей знань, і комбіновані, що поєднують різноманітні прийоми й методи мовознавства. Однак традиційним є поділ методів на загальні, до яких належать спостереження, індукція, дедукція, гіпотеза, аналіз, синтез, таксономія, порівняння, формалізація, ідеалізація, експеримент, фальсифікація й моделювання; та власнелінгвістичні, що є спеціальними методами й мають власну специфіку, на відміну від методів інших наук.
У межах лекційного заняття більш детально розглянемо методи лінгвістики тексту, що мають високі показники застосування.
Загальнонаукові методи
Метод спостереження. Завдяки цьому методу в тексті можна виявити співвідношення загальновживаних та стилістично маркованих слів, синонімів і антонімів, наявність / відсутність тропів, характер синтаксичних конструкцій, види граматичних форм, специфіку композиції.
Приклад: у тексті вірша наявні порівняння, літоти, метафори:
Метод кількісних підрахунків. Цей метод уможливлює підрахунок найбільш та найменш частотних одиниць тексту. Також цей метод може прислужитися для опису ядрового лексикона автора, введення найбільш частотних лексем до асоціативно смислових рядів, що є особливо важливими для автора концептами. Так, наприклад, скориставшись цим методом, Людмила Бабенко змогла укласти частотний словник лірики Марини Цвєтаєвої.
Метод моделювання. Цей метод полягає в побудові моделей тексту чи його окремих фрагментів. Термін «модель», за визначенням Євгенії Карпіловської, є орієнтацією на встановлення формальної та змістової будови мовних одиниць різних рівнів, унаслідок чого відображення в моделях визначальних ознак того чи іншого мовного об’єкта робить їх адекватними відтворюваному мовному явищу, дає змогу виявляти його приховані від безпосереднього споглядання чи нереалізовані можливості. Найчастіше в лінгвістиці тексту створюються інтонаційні, синтаксичні та ритмічні моделі тексту. 
За допомогою методу моделювання також можна побудувати асоціативно смислові поля слів. Ця процедура проводиться у два етапи. Перший етап передбачає визначення ядра (номінанта концепту) на основі встановлення типу лексичної макроструктури тексту щодо розміщення ключової лексичної мікроструктури та виявлення реми в лексичній структурі ключового висловлення. Другий етап полягає у визначенні текстових асоціатів, пов’язаних з актуальним для тексту смислом.
Експериментальні методи. Серед експериментів у лінгвістиці тексту найчастіше використовуються психолінгвістичні експерименти, а саме асоціативні експерименти, експерименти на членування тексту, експерименти на визначення кількісної оцінки словесно пов’язаних пар, експерименти на групування слів, експерименти на відповідність слова до контексту тощо. Крім цього, не рідко вчені вдаються до проведення експериментів на сприйняття імені автора, на сприйняття заголовка тексту, на сприйняття предметно-логічного та тематичного рівнів тексту тощо.

Лінгвістичні методи
Контекстуально-інтерпретаційний метод. Це сукупність процедур, спрямована на встановлення статусу тексту щодо інших текстів, його значущості в соціокультурному контексті, а також на реконструкцію авторського (комунікативного) задуму, мотивів і цілей, загального змісту, рецептивної спрямованості тексту тощо. Деякі дослідники вважають цей метод різновидом загального описового методу, хоч останній застосовується щодо менш складних мовних одиниць. 
Контекстуально-інтерпретаційний метод передбачає два етапи: контекстуалізацію й інтерпретацію. Перший спрямований на вияв жорсткої системи безперервного контексту, в межах якого здійснюється розвиток відповідної теми й розкриття концепту тексту. При цьому враховуються контексти породження (світогляд, індивідуальна свідомість, лексикон автора, їхнє занурення до універсуму культури й відповідного буттєвого часу і простору) та рецепції (світогляд, індивідуальна свідомість, лексикон читача, їхнє занурення до універсуму культури, відповідного світу дійсності), комунікативний контекст, макроконтекст цілого текстового масиву і мікроконтексти (операційні контексти) фрагментів тексту. На підставі контекстуалізації здійснюється інтерпретація інформації, закладеної в тексті, установлення авторської мети та стратегій впливу на читача тощо.
Контекстуалізація за допомогою процедури герменевтичного кола зумовлює реконструкцію текстового змісту, що є цілісним відображенням описуваних у тексті подій у їхньому розгортанні, характеристиках і зв’язках.
Трансформаційний метод. Це метод представлення синтаксичної структури речення, що ґрунтується на виведенні складних синтаксичних структур із більш простих за допомогою певних трансформацій. Мета цього методу – демонстрація синтаксичних та семантичних спільностей і відмінностей у їхніх трансформаційних потенціалах змістового плану тексту. Наприклад: Студент пише лекцію = Лекція пишеться студентом; Необхідно прочитати цю книгу = Читання цієї книги необхідно.
Дистрибутивний аналіз. Це один із структурних методів, що передбачає здійснення таких етапів:
	поділ тексту на елементарні сегменти – фони та морфи;

об’єднання множини текстових одиниць в одну одиницю (фонему чи морфему);
встановлення, чи зустрічаються фонеми та морфеми в однакових оточеннях;
якщо фони та морфи знаходяться в додатковому розподілі, то робиться висновок, що вони належать до однієї мовної одиниці;
якщо фони та морфи знаходяться в одних і тих самих оточеннях, проте мають різні значення, то робиться висновок про те, що вони є належними до різних одиниць мови.
Компонентний аналіз. Цей метод полягає в розкладанні значення на мінімальні семантичні складники (семи). 
Метод семантичного радикалу. Це метод експериментальної семантики, спрямований на аналіз значень шляхом виявлення його асоціативних полів. Цей метод обґрунтовано в дослідах Олександра Лурії, де представлення низки понять (наприклад: скрипка) супроводжувалося негативним підкріпленням – ударом електроструму.
Композиційний аналіз. Цей метод уможливлює виявити принципи викладу текстового матеріалу (лінійний чи трансформаційний), композиційних планів тексту (відкритий чи прихований), семантичні центри, розташування епізодів, монтажної єдності текстів, застосування композиційних прийомів.
Концептуальний аналіз. Це метод дослідження, скерований на виявлення в тексті концептів, їхнє моделювання з урахування лексичної репрезентації в узусі (загальноприйнятому вживанні).
Як пише Анатолій Загнітко, концепт – це засіб пояснення одиниць ментальних або психічних ресурсів нашої свідомості і тієї інформаційної структури, що відображає знання і досвід людини; оперативна змістова одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи і мови мозку, всієї картини світу, відображеної в людській психіці. Одні дослідники вважають концепти повністю вербалізованими, інші – частково вербалізованими, мовоподібними чи картиноподібними, зоровими образами, ментальними моделями і пропозиційними структурами  або повністю автономними від мови. Також у наукових колах висловлюється думка про наявність вербалізованих і невербалізованих концептів, зважаючи на автономність процесів мислення й вербалізації, функційну асиметрію правої та лівої півкуль головного мозку людини.
Спеціальні методи
Метод діалогічної інтерпретації тексту. Цей метод є сукупністю процедур аналізу тексту як знакового посередника дискурсу з урахуванням екстралінгвальних чинників текстової комунікації й інтегруючого принципу діалогічності. Авторкою цього методу (методики) є український лінгвіст Олена Селіванова. 
Семіотичний метод. Це метод семіотики, що передбачає реалізацію таких етапів:
	виявлення функційно смислового типу мовлення, репрезентованого в тексті;

членування тексту на сегменти та аналіз їхньої структури (рівень синтактики);
порівневе детальне вивчення специфіки сегментем (рівень семантики);
конкретизація художнього задуму / комунікативної інтенції (рівень прагматики).
Інтертекстуальний аналіз. Цей метод скеровано на реалізацію таких етапів:
	виявлення сигналів «чужого тексту» в тексті;

визначення їхнього статусу;
систематизація їх за існуючими класифікаціями;
аналіз зв’язків із текстом-джерелом;
вивчення можливих смислових трансформацій.
Метод «слово-образ». Цей метод передбачає вияв комплексу мовних засобів різних рівнів із конкретизацією їхнього стилістичного потенціалу, що служить для створення / опису / деталізації певного мікрообразу / образу в тексті.
До спеціальних методів також належать семантико-стилістичний аналіз, порівняльно-стилістичний аналіз, біографічний аналіз, наративний аналіз тощо.



Плани практичних
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1
Тема. Мова, модусиїїіснування і функції
План
Модусимови.
Функції мови.
Література:
Бацевич Ф. С. Філософіямови: Історіялінгвофілософськихучень: Підручник / Ф. С. Бацевич. – К. : «Академія», 2008. – С. 7–33.
2. Вайсгербер Й. Л. Язык и философия / Й. Л. Вайсгербер // Вопросы языкознания. – 1993. – № 2. – С. 114–124.
3. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентівфілологічнихспеціальностейвищихнавчальнихзакладів. – К. :Видавничий центр «Академія», 2001. – С. 20–22.
3. Рускуліс Л. В. Філософіямови та лінгвістичнаметодологія. Навч. посібник / Л. В. Рускуліс. – Миколаїв : МДУ імені В. О. Сухомлинського, 2009. – С. 4–10.
4. Селіванова О. О. Лінгвістичнаенциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава:Довкілля-К. – 2010. – С. 472.
5. Українськамова: Енциклопедія / За ред. В. М. Русанівського, О. О. Тараненка, М. П. Зяблюка та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : «Українськаенциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 346–347, 777–778.
Завдання:
Зробити портфоліо юного мовознавця (представити себе: резюме-вигадку, презентація і модус говоріння, презентація своєї лінгвістичної роботи чи фрагмент (показати приклад, приклад власне мови, приклад синтаксичного розбору. Модуси існування мови
Зробити ілюстративний колаж за темою практичного заняття. Запропонувати свою теорію модусного існування мови.



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2
Тема. Гумбольдтіанство як виявантропоцентричногопідходу до мови
План
Формування лінгвістичної концепції Вільгельма фон Гумбольдта.
Вплив вчення Іммануїла Канта на праці Вільгельма фон Гумбольдта.
Суть «вчення про науку».
Концепція Бенджаміна Уорфа та їх зміст.
Діалектичний підхід до мовних явищ.
Література:
1. Бацевич Ф. С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень: Підручник / Ф. С. Бацевич. – К. : «Академія», 2008. – С.34–58.
2. Гумбольдт В. Фон. Избранные труды по языкознанию / В. Фон Гумбольдт; пер. с нем. яз. под ред. и с предисл. Г. В. Рамишвили. – Москва : Прогресс, 1984. – 398 с.
3. Радченко О. А. Лингвофилософские опыты В.фон Гумбольдта и постгумбольдтианство / О. А. Радченко // Вопросы языкознания. – 2001. – № 3. – С. 122–125.
4. Рускуліс Л. В. Філософіямови та лінгвістичнаметодологія. Навч. посібник / Л. В. Рускуліс. – Миколаїв : МДУ імені В. О. Сухомлинського, 2009. – С. 12–25.
5. Селіванова О. О. Лінгвістичнаенциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава :Довкілля-К. – 2010. – С. 109–110, 501–504.
Завдання :
Написати наукове есе на тему : "Я представник школи-неогумбольдтіанства : мої козирі".
Складіть кросворд, у якому словами-розгадками (не менше 10 одиниць) виступатимуть ключові слова теми практичного заняття.




ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3
Тема. Структуралізм у філософіїмови
План
1. Поняття структура та структуралізм.
2. Історичні й методологічніосновиструктуралізму.
3. Празькалінгвістична школа.
4.Копенгагенськийструктуралізм (глосематика).
Література:
	Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики / Ю. Д. Апресян. – М.: Просвещение, 1966. – С.7–78.

Бацевич Ф. С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень: Підручник / Ф. С. Бацевич. – К. : «Академія», 2008. – С.58–80.
Брендаль В. Структурнаялингвистика // В. А. Звегинцев. Историяязыкознания XIX-XXвеков в очерках и извлечениях. – М., 1965. – С. 94–101.
Засорина Л. Н. Введение в структурнуюлингвистику / Л. Н. Засорина. – М., 1974. – С. 5–157.
Перебийніс В. С. Напрямки і школи в сучасній структурній лінгвістиці / В. С. Перебийніс // Проблеми та методи структурної лінгвістики. – К., 1969. – №2. – С. 5–25.
Рускуліс Л. В. Філософія мови та лінгвістична методологія. Навч. посібник / Л. В. Рускуліс. – Миколаїв : МДУ імені В. О. Сухомлинського, 2009. – С. 15–31.
Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К. – 2010. –С. 348–350, 117–118.
Додаткова література:
1. Алпатов В. М. История лингвистических учений. – М., 1998. – С. 167–209, 309–323.
2. Березин Ф. М. История лингвистических учений. – М., 1984. – С. 189–251.
3. Удовиченко Г. М. Загальнемовознавство: Історіялінгвістичнихучень. – К., 1980. – С. 131–154.
4. Кондратов Н. А. История лингвистических учений. – М., 1979. – С. 117–162.
5. Березин Ф. М., Головин Б. Н. Общее языкознание. – М., 1979. – С. 308–344.
6. Кодухов В. И. Общее языкознание. – М., 1974. – С. 78–96.
7. Звегинцев В. А. История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. – М., 1960. – Ч. 2.
8. Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. – М., 1966.
9. Засорина Л. Н. Введение в структурную лингвистику. – М., 1974. – С. 5–45, 82–157.
10. Мельничук А. С. Глоссематика // Философские основы зарубежных направлений в языкознании. – М., 1977.
Завдання: 
Укласти опорні схеми до таких тем:
	Основні положення Компеганської школи.

Основні положення Женевської школи.
Основні положення Празької лінгвістичної школи.











ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4
Тема:Лінгвістичні методи дослідження
План
Методологія лінгвістики тексту.
Загальнонаукові методи.
Лінгвістичні методи.
Спеціальні методи.


Основна література
Болотнова Н. С. Филологический анализ текста : учеб. пособ. 3-е изд., испр. и доп. М. : Флинта; Наука, 2007. 520 с. 
Валгина Н. С. Теория текста : учеб. пособие. М. : Логос, 2004. 280 с. 
	Гальперин И. Р. Текст какобъектлингвистическогоисследования. Изд. 6-е. М. : УРСС Эдиториал, 2008. 144 с.
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Допоміжна література
Богдан С. К. Методи й методика лінгвостилістичних досліджень : методичні рекомендації для слухачів і керівників секції української мови. Луцьк, 2011. 28 с.
Висоцька Н. Л. Сучасні дослідження поняття «текст» у мовознавстві. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія. 2014. № 10. Т. 2. С. 46–48.
Єщенко Т. А. Лінгвістичний аналіз тексту : Навчальний посібник. К. : ВД «Академія», 2009. 264 с.
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	Кухаренко В. А. Інтерпретаціятексту :Навчальнийпосібник для студентів старших курсів фак-ів англ.мови. Вінниця: Нова книга, 2004. 272 с.
Селіванова О. О. Методи дослідження тексту в сучасній лінгвістиці. URL: selivanova.net/.../the%20main%20methods%20...
	Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под. ред. М. Н. Кожиной ; члены редколлегии : Е. А. Баженова, М. П. Котюрова, А. П. Сковородников. 2-е изд., испр. и доп. М. : Флинта : Наука, 2006. 696 с. 

Контрольні запитання та завдання
Визначте особливості використання загально-наукових i спеціальних методів наукового дослідження та iнтеpпретація вихідної інформації.
Теми повідомлень

1. Лінгвістична методологія в концепції Михайла Кочергана
	Лінгвістична методологія в концепції Олени Селіванової

Лінгвістична методологія в концепції Світлани Богдан

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5
Тема: Лінгвістичний аналіз текстів
План
1. Методи наукових досліджень: загальнонаукові методи, конкретно наукові та спеціальні методи. Їх характеристика.
Література:
Баскаков А. Я. Методология научного исследования: учеб. пособие / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. – К. : МАУП, 2004. – С. 4-27.
	Грищенко І. М. Основинауковихдосліджень: навч. посіб. / І. М. Грищенко, О. М. Григоренко, В. А. Борисейко / Київ. нац. торг-екон. ун-т. –К. : КНТЕУ, 2001. – С. 7–22.
Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2003. – С. 7–31.
Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посібник. – К. : Академвидав, 2004. – С. 5–22.
Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень Навчальний посібник. –К. : Видавничий дім «Слово», 2004. – С. 7–28.
Форма роботи – фронтальна
Завдання.
Проаналізуйте фрагменти текстів із застосуванням методики контекстуально-інтерпретаційного аналізу:
Sue looked out the window. What was there to count? There was only the side wall of the next house, a short distance away. The wall had no window. An old, old tree grew against the wall. The cold breath of winter had already touched it. Almost all its leaves had fallen from its dark branches. 
“What is it, dear?” asked Sue. 
“Six,” said Johnsy, in a voice still lower. “They’re falling faster now. Three days ago there were almost a hundred. It hurt my head to count them. But now it’s easy. There goes another one. There are only five now.” 
“Five what, dear? Tell your Sue.” 
“Leaves. On the tree. When the last one falls, I must go, too. I’ve known that for three days. Didn’t the doctor tell you?”(O’Henry «The Last Leaf»).

Ви вважаєте, що «УкрБуд» створює житло? Насправді, він змінює життя, створює нові родини, нові життя. Для цього ми використовуємо усе, що в наших силах. «УкрБуд» – більше, ніж квадратні метри.

Ви знаєте, як липа шелестить
У місячнівесняніночі? –
Кохана спить, кохана спить,
Підизбуди, цілуйїйочі,
Кохана спить...

Уявіть, що бритва може рухатися у будь-якому напрямку. Зустрічайте нову «VenusSwirl» – єдину бритву із п’ятьма найтонкішими лезами та технологією flaxyball. Вона повторює усі контури тіла, навіть на найскладніших ділянках. Нова колекція «VenusSwirl».






Карта самостійної роботи студента 456 групи ІІ курсу
за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (Прикладна лінгвістика)
з дисципліни «Філософія мови та лінгвістична методологія»
Кредит та тема 
Академічний контроль
(форма представлення)*
Кількість балів 
(за видами роботи)**
Кількість балів всього за кредит
Термін виконання (тижні)***
Викладач (підпис)
Кредит № 1
Тема:«Лінгвофілософський підхід до мови»
Укладання словничка термінів
20

03.02 – 08.02


Конспектування, складання планів, тез
20

10.02-15.02


Написання рефератів
30

17.02.-22.02

Кредит № 2
Тема: «Розвиток лінгвофілософських ідей в Україні»
Опрацювання монографії
25


24.02-29.02








Аналітичний (критичний) огляд публікацій за заданою тематикою.
25

02.03-07.03


Контрольна робота №1 
20

09.03 – 14.03

Кредит № 3
Тема: «Лінгвістична методологія»
Підготовка презентації лінгвістичних методів
5


16.03 – 21.03


Підготовка наукових тез
10

23.03-28.03


Колоквіум
35

06.04 – 11.04


Контрольна робота №1 
20

04.05-08.05    

Всього балів за самостійну роботу
210 балів
210





1. Головними проблемами у філософії мови В. фон Гумбольдта є: 
а) проблема мови і народу;
б) проблема мови і мислення;
в) проблема  нації, мови і народу;
г) всі відповіді правильні.

2. Мова, за В. фон Гумбольдтом, це – 
а) система;
б) незмінне явище;
в) стихійне явище;
г) безсистемність.

3. Головною функцією мови, за В. фон Гумбольдтом, є:
а) символічна;
б) комунікативна;
в) експресивна;
г) фатична.

4. Виникнення людської мови, за  В. фон Гумбольдтом,  пов’язане з:
а) внутрішніми потребами людини;
б) зовнішніми потребами людини;
в) практичним потребами людини;
г) історичним розвитком мови.

5. Найбільш досконалими мовами В.фон Гумбольдт  вважав:
 а) флективні мови (індоєвропейські, семітські);
б) ізолюючі мови (китайську);
в) аглюнативні мови;
г) інкорпоруючі. 

6. Найменш досконалими мовами В. фон Гумбольдт вважав: 
а) флективні мови; 
б) аглюнативні мови; 
в) ізолюючі мови ;
г) інкорпоруючі мови; 

7. Скільки періодів  в розвитку мов виділив В. фон Гумбольдт ?
а) два;
б) три;
в) чотири;
г) п’ять.

8. За В. фон Гумбольдтом, розквіт мови припадає на період:
а) доісторичний;
б) історичний;
в) донауковий;
г) науковий. 

9. Гіпотезу В. фон Гумбольдта про розвиток мов заперечили:
а) молодограматисти; 
б) етнолінгвісти;
в) психолінгвісти; 
г) соціолінгвісти. 

10. «Геніальним провісником теорії мови», на думку О.О.Потебні, є:
а) В. фон Гумбольдт;
б) Ф.Боас;
в) Е. Сепір;
г) А. Шлейхер. 

11. Основоположником антропологізації та діахрронізації лінгвістичного структуралізму є:
а) Ф. Боас;
б) Е. Сепір;
в) Х.Хойєр;
г) Дж.Міллер;
12. За Е.Сепіром, первинною функцією мови є:
а) символічна;
б) комунікативна;
в) фатична;
г) експресивна. 

13. Філософською базою німецького неогумбольніанства  стали філософські погляди:
а) Е. Кассіера;
б) Б.Уорфа;
в) Е.Сепіра;
г) М.Марра.

14. Філософські погляди Е.Кассіера викладені у праці:
а) «Про сили німецької мови»;
б) «Філософія символічних форм»;
в) «Мова»;
г) «Мова, мислення і реальність».

15. На думку представників «семантичного ідеалізму» з мови треба усувати:
а) синоніми;
б) омоніми;
в) «неправдиві» поняття;
г) вставлені конструкції.

Ключі до тестів:
	Г

А
В
А
А
В
А
А
А
А
Б
А
А
Б
ВХто був першим дослідником мови у ХІХ ст., і здійснив спробу  осмислення всього  мовознавчого матеріалу та сформував  фундаментальні  положення  методу у філософії мови? 
а) І. Кант; 
б) Й. Гейдер;
в) В. фон Гумбольдт;
г) Й. Фіхте.

	У якій праці В. фон Гумбольдт виклав концепцію, створив власну  філософію мови?

а) «Про двоїну»;
б) «Про мову каві на острові Ява»;
в) «Про порівняльне вивчення мов стосовно різних епох їх розвитку»;
г) «Про буквенне письмо та його зв'язок з  будовою мови».

	Теоретико-методологічною основою вивчення мови у концепції В. фон Гумбольдта є …

а) гуманістичний підхід;
б) соціологічний підхід;
в) антропологічний підхід;
г) логічний підхід.

	Рушійною силою еволюції мови загалом та її окремих рівнів Гумбольдт вважав діалектику самої мови і …

а) антиномічну природу;
б) історію виникнення;
в) модуси існування ;
г) творчий характер.

	В. фон Гумбольдт розглядав мову через систему … антиномій.

а) 4;
б) 6;
в) 7;
г) 8.

6. Ідея тотожності мови і народного духу, де у розуміння поняття «народний дух» Гумбольдт близький до думки…
а) Гегеля;
б) Шеллінга;
в) Канта;
г) Гердера.

7. В. фон Гумбольдт тісно пов’язує концепцію форм мови з ідеєю мови як енергії, єдності…
а) мови і уяви;
б) мови і мовлення;
в) мови і енергії; 
г) мови і мислення.

8. В. фон Гумбольдт виокремлює такі форми мови, як …
а) зовнішню та внутрішню;
б) свідому та несвідому;
в) звукову та семантичну;
г) чистого розуму та абсолютного розуму.

9. Неогумбольдтіанство як напрям у лінгвофілософії виник…
а) XVII ст.;
б) XVIII ст.;
в) XIX ст.;
г) XX ст..

10. Напрям у лінгвістиці, який характеризується прагненням вивчати мову в тісному зв'язку з культурою її носіїв – це…
а) гумбольдтіанство;
б) генеративізм;
в) неогумбольдтіанство;
г) структуралізм.

11. Виокремлюють два різновиди неогумбольдтіанства…
а) європейське та американське;
б) європейське та німецьке;
в) американське та російське; 
г) німецьке та американське.

12. Найяскравіші представники європейського неогумбольдтіанства – …
а) Е. Сепір, Б. Лі Ворф;
б) П. Гартман, Е. Сепір;
в) Й. Л. Вайсгербер, Й. Трір;
г) Й. Трір, Е. Сепір.

13. Зародження американського неогумбольдтіанства пов'язують з іменем…
а) Е. Сепіра;
б) Й.Тріра; 
в) Й. Л. Вайсгербера;
г) І. Канта.

14. Філософською основою європейського неогумбольдтіанства були вчення …
а) В. Вундта, Г. Шпета;
б) Ф. Шіллера, Й. Гете;
в) І. Канта, І. –Г. Фіхте;
г) Й. Тріра, Е. Сепіра.

15. Дійсність є безперервним потоком вражень, який мова упорядковує – це є ядром концепції …
а) І. Канта;
б) Й. Л. Вайсгербера;
в) Е. Сепіра;
г) Е. Касірера.

16. Концепція, розроблена в 30-х роках XX століття, за якою структура мови визначає мислення і спосіб пізнання реальності – це …
а) гіпотеза походження;
б) гіпотеза вроджених мовних структур;
в) гіпотеза лінгвістичної відносності;
г) гіпотеза зіставлення.

17. Хто являється авторами так званої гіпотези лінгвальної відносності?
а) П. Гартман, Е. Сепір;
б) Ф. Шіллера, Й. Гете;
в) Й. Тріра, Е. Сепіра;
г) Е. Сепір, Б. Уорф.
 
18. Автор  теорії  мови  як «народного духу»?
а) Вільгельм фон  Гумбольд;
б) Франц  Бопп;
в) Август  Шлейхер;
г) Фердинанд  де  Соссюр.

19. Визначення  мови, яке належить  В. фон Гумбольдту?
а) природний  організм,  який розвивається  за своїми законами  незалежно  від
волі людини;
б) результат  сукупної мовленнєвої  діяльності  всього суспільства;
в) «проміжний  світ»,  коло, описане навколо  народу;
г) психофізіологічна діяльність  індивіда. 

20. Яка антиномія  мови  у концепції Вільгельма фон Гумбольдта відображає розуміння мови як чогось одночасно постійного й змінного?
а) мова і мислення;
б) об’єктивне і суб’єктивне;
в) діяльність і продукт діяльності;
г) мова і мовлення.

21. Завершіть антиномію, яку розглядав В. фон Гумбольдт: «Мова є розуміння і …»
а) діяльність;
б) нерозуміння;
в) довільність знака;
г) як продукт.

22. В. фон Гумбольдт поділяє мови на …
а) 6 типів;
б) 2 типи;
в) 4 типи;
г) 8 типів.

23. Вільгельм фон Гумбольдт створив морфологічну класифікацію мов, в основу якої поклав …
а) структуру речення;
б) словосполучення;
в) склад;
г) структуру слова.

24. Мислення, за висновками  Б. Уорфа, залежить від…
а) від мови, навіть від її граматики;
б) від суспільства;
в) від середовища, що оточує людей;
г) від досвіду життя.

25. Б. Уорф виявив цілу низку відмінностей між …
а) індійською мовою і англійською;
б) англійською мовою і мовою хопі;
в) мовою хопі і мовою індійців;
г) мовою слов’ян.
Ключі до тестів:
1 в;
2 б;
3 в;
4 а;
5 б;
6 а;
7 г;
8 а;
9 г;
10 в;
11 а; 
12 в;
13 а;
14 в;
15 б;
16 в;
17 г;
18 а;
19 а;
20 в;
21 б;
22 в;
23 г;
24 а

25 бЧим викликана поява в 20-ті роки ХХ ст. нового мовознавчого напряму – структуралізму?
а) Мовознавців ХХ ст.. не задовольняло принципове зведення їхніми попередниками теоретичних проблем до вивчення мовних процесів і мовних змін;
б) Зумовлене внутрішніми чинниками розвитку мовознавства, пошуком шляхів подолання кризи, в якій опинилася компаративістика;
в) Виникло як реакція на обмеженість молодограматизму і прагнення відродити гумбольдтівські традиції в мовознавстві;
г) Під впливом ідей Гумбольдта й у зв’язку з інтенсивним розвитком психології в середині ХІХ ст.

	Яку назву має лінгвістичний напрям, опозиційний до молодограматизму й порівняльно-історичного мовознавства взагалі?

а) Генеративізм;
б) Неогумбольдтіанство;
в) Структуралізм;
г) Психологічний напрям.

	Структуралізм – це:

а) Напрям у мовознавстві, який характеризується проголошенням пріоритету дедуктивного підходу до вивчення мови над індуктивним й опрацюванням формальних моделей процесів породження мовних конструкцій;
б) Мовознавчий напрям, для якого характерне розуміння мови як чітко структурованої знакової системи і прагнення до суворого формального її опису;
в) Напрям у мовознавстві, мета якого дослідження живих мов, які розвиваються за суворими законами;
г) Напрям, якийпоширювавпринципи і методи природничих наук на вивчення мови і мовленнєвої діяльності.

	Міфологічною основою структуралізму була:

а) Філософія молодограматизму;
б) Філософія генеративізму;
в) Філософія неопозитивізму;
г) Філософія дескриптивізму.
	Для всіх напрямів структуралізму спільним є:

а) Прагнення вивчити й описати факти мови передусім як особливого явища;
б) Формалізація лінгвістичного аналізу й пошуки об’єктивних методів вивчення й опису мови;
в) Структурне членування мови й поняття рівня;
г) Всі відповіді правильні.

	До основних структуральних традицій належить:

а) Празька лінгвістична школа;
б) Копенгагенський структуралізм;
в) Американський дескриптивізм;
г) Всі відповіді правильні.

	У якому році був заснований «Празький лінгвістичний осередок»?

а) 1928 р. ;
б) 1926 р. ;
в) 1927 р. ;
г) 1929 р.

	До «Празького лінгвістичного осередку» входили:

а) В. Матезіус, Б. Трнка, Б. Гавранек, М. Трубецькой;
б) Л. Єльмслев, В. Брьондаль, Г. Ульдалль, К. Тогебю;
в) Ф. Боас, Е. Сепір, Л. Блумфільд, З. Харріс;
г) Н. Хомський, Л. Вайсгербер, Й. Трір.

	Одним із найвагоміших досягнень Празької школи є положення про те:

а) Що синхронія відіграє більшу роль в дослідженні мови;
б) Що в діахронії системний характер виражений більшою мірою;
в)Що синхронії й діахронії однаковою мірою притаманний системний характер;
г) Немає правильної відповіді.

	 У якій праці М. Трубецького найповніше викладено погляди Празької школи?

а) «Деякі думки щодо морфонології» ;
б) «Основи фонології» ;
в) «Мова» ;
г) «Лінгвістичні праці». 

	 Вчення про актуальне членування речення належить:

а) М. Трубецькому;
б) В. Матезіусу;
в) В. Скалічку;
г)  Б. Трнку. 

	 Яку проблему мовознавства виділяє В. Скалічка у статті «Копенгагенський структуралізм і Празька школа» (1948)?

а) Проблему семасіологічну;
б) Проблему мовних відмінностей;
в) Проблему мовної структури;
г) Всі варіанти правильні.

	Семасіологічна проблема, яку виділяє В. Скалічка полягає:

а) У відношенні мови до інших мов;
б) У відношенні мови до позамовної дійсності;
в)  У відношенні мови до її частин;
г)  Немає правильної відповіді.

	 Проблема мовної структури, яку виділяє В. Скалічка полягає:

а) У відношенні мови до інших мов;
б) У відношенні мови до позамовної дійсності;
в) У відношенні мови до її частин;
г) Немає правильної відповіді.

	Проблема мовних відмінностей, яку виділяє В. Скалічка полягає:

а) У відношенні мови до інших мов;
б) У відношенні мови до позамовної дійсності;
в) У відношенні мови до її частин;
г) Немає правильної відповіді.

	 Глосематика – це:

а) Напрям у мовознавстві, який характеризується проголошенням пріоритету дедуктивного підходу до вивчення мови над індуктивним опрацюванням формальних моделей процесів породження мовних конструкцій;
б) Лінгвістична течія структуралізму, що орієнтується на схематизований опис мовної структури й абстрагується від конкретно-звукового і конкретно-семантичного аспектів мови;
в) Напрям у мовознавстві, представники якого найголовнішим завданням лінгвістики вважали опис мови, тобто реєстрацію фактів мови, а не їх пояснення;
г) Наука, що вивчає мову в усій складності її прояву; наука про мову взагалі й окремі мови світу як індивідуальних її представників.

	Іншою назвою копенгагенського структуралізму є:

а) Дескриптивізм;
б) Глосематика;
в) Молодограматизм;
г) Кенематика.

	У якому році виник Копенгагенський структуралізм?

а) 1930 р. ;
б) 1931 р. ;
в) 1932 р. ;
г) 1933 р.

	 Хто був засновником Копенгагенського (датського) структуралізму?

а) Л. Єльмслев;
б) В. Матезіус;
в) Г. Ульдалль;
г) К. Тогебю.

	 Представниками Копенгагенського структуралізму були:

а) В. Матезіус, Б. Трнка, Б. Гавранек, М. Трубецькой;
б) Л. Єльмслев, В. Брьондаль, Г. Ульдалль, К. Тогебю;
в) Ф. Боас, Е. Сепір, Л. Блумфільд, З. Харріс;
г) Н. Хомський, Л. Вайсгербер, Й. Трір.

	 Програма Копенгагенських структуралістів була викладена Брьондалем у праці:

а) «Основи лінгвістичної теорії» ;
б) «Лінгвістичні праці» ;
в) «Копенгагенський структуралізм і Празька школа» ;
г) «Метод у структуральній лінгвістиці».

	 Серед зазначених праць Луї Єльмслеву не належить:

а) «Основи лінгвістичної теорії» ;
б) «Лінгвістичні праці» ;
в) «Мова і мовлення» ;
г) «Метод структурного аналізу» ;

	Об’єктом дослідження глосематики є:

а) Текст;
б) Фонема ;
в) Речення;
г) Мова.

	 Серед зазначених термінів Луї Єльмслев увів:

а) Інтердепенденція;
б) Детермінація;
в) Констеляція;
г) Всі варіанти правильні.

	Хто з мовознавців порівнював глосематику з «баштою зі слонової кості»?

а) Л. Єльмслев;
б)  А. Мартіне; 
в) Г. Ульдалль;
г) К. Тогебю.

	 Дескриптивізм – це:

а) Лінгвістична течія структуралізму, що орієнтується на схематизований опис мовної структури й абстрагується від конкретно-звукового і конкретно-семантичного аспектів мови;
б) Мовознавчий напрям, для якого характерний формальний підхід до вивчення мовних явищ;
в) Напрям у мовознавстві, представники якого найголовнішим завданням лінгвістики вважали опис мови, тобто реєстрацію фактів мови, а не їх пояснення;
г) Наука, що вивчає мову в усій складності її прояву; наука про мову взагалі й окремі мови світу як індивідуальних її представників.

	 У якому році виник Американський структуралізм?

а) У 20-ті роки ХХ ст. ;
б) У 30-ті роки ХХ ст. ; 
в) У 40-ві роки ХХ ст. ;
г) У 50-ті роки ХХ ст.
	 Іншою назвою американського структуралізму є:

а) Дескриптивізм; 
б Глосематика;
в) Молодограматизм;
г) Кенематика.

	 Хто був засновником Американського структуралізму?

а) Л. Єльмслев;
б) В. Матезіус;
в) Г. Ульдалль;
г) Ф. Боас.

	 Ідеї Ф. Боаса розвинули у двох різних напрямах його учні:

а) Л. Блумфільд, Б. Блок;
б) Е. Сепір, Л. Блумфільд;
в) З. Харріс, Ч. Хоккет;
г) Дж. Трейджер, Е. Сепір.

	У дескриптивній лінгвістиці виокремлювалися наступні школи:

а) Празька, американська;
б) Єльська, анн-арборська;
в) Французька, німецька;
г) Празька, німецька.

	 Макролінгвістика, на думку Дж. Трейджера, поділяється на:

а) Пралінгвістику;
б) Мікролінгвістику;
в) Металінгвістику;
г) Всі варіанти правильні.

	 Пралінгвістика – це:

а) Наука, яка вивчає проблеми експериментальної фонетики і частково психологію мовлення;
б) Це власне лінгвістика, яка є основнимоб’єктомдослідженнядескриптивістів;
в)Вивчає значення мовних знаків, що не належитьдо власне лінгвістичних явищ, а входить, за Блумфільдом, до «фізіологічної сфери стимулів і реакцій» ;
г) Немає правильної відповіді.

	 Мікролінгвістика – це:

а) Наука, яка вивчає проблеми експериментальної фонетики і частково психологію мовлення;
б) Це власне лінгвістика, яка є основним об’єктом дослідження дескриптивістів;
в) Вивчає значення мовних знаків, що не належить до власне лінгвістичних явищ, а входить, за Блумфільдом, до «фізіологічної сфери стимулів і реакцій» ;
г) Немає правильної відповіді.

	 Металінгвістика – це:

а) Наука, яка вивчає проблеми експериментальної фонетики (акустичні й артикуляційні властивості звуків) і частково психологію мовлення;
б) Це власне лінгвістика, яка є основним об’єктом дослідження дескриптивістів;
в) Вивчає значення мовних знаків, що не належить до власне лінгвістичних явищ, а входить, за Блумфільдом, до «фізіологічної сфери стимулів і реакцій» ;
г) Немає правильної відповіді.

	 Пояснення мовних явищ через категорії мислення і психіки людини Блумфільд назвав:

а) Плерематикою;
б) Кенематикою; 
в) Комутацією;
г) Менталізмом.

	 У колишньому СРСР проблематику структуралізму розробляли в аспекті фонології:

а) О. Реформатський, І. Ревзін;
б) Ю. Лекомцев, Т. Ломтєв;
в) Ю. Апресян, Н. Арутюнова;
г) Всі варіанти правильні.

	Основним поняттям структурної лінгвістики є:

а) Структура;
б) Система;
в) Стиль;
г) Текст.

	Основоположником лондонської лінгвістичної школи був:

а) Д. Джоунз;
б) Р. Робінс;
в) В. Аллен;
г) Дж. Р. Ферс.

	До лондонської лінгвістичної школи належав:

а) Д. Джоунз;
б) Р. Робінс;
в) Дж. Р. Ферс;
г) Всі варіанти правильні.

	Теоретичну програму Празького лінгвістичного осередку  «Тези» було опубліковано:

а) У третьому томі «Праць»;
б) У першому томі «Праць»;
в) У восьмому томі «Праць»;
г) У сьомому томі «Праць».

	Лінгвістичні погляди Празької лінгвістичної групи одержали назву:

а) Натуралістична лінгвістика;
б) Соціологічна лінгвістика;
в) Структурна лінгвістика;
г) Функціональна лінгвістика.

	Праця «Про так зване актуальне членування» належить:

а) Л. Єльмслеву;
б) В. Матезіусу;
в) Г. Ульдаллю;
г) Ф. Боасу.

	Серед зазначених розрізнювальних ознак Р. Якобсон у «Нарисі загального вчення про відмінок» виділяє:

а) Направленість;
б) Об’ємність;
в) Периферійність;
г) Всі варіанти правильні.}

	Серед зазначених нижче праць перу Луї Єльмслева належить:

а) «Принципи загальної граматики» ;
б) «Категорія відмінків» ;
в) «Поняття керування» ;
г) Всі варіанти правильні.

	У дескриптивній лінгвістиці виокремлювалися наступні школи:

а) Празька, американська;
б) Єльська, анн-арборська;
в) Французька, німецька;
г) Празька, німецька.

	 У якому році виник Копенгагенський структуралізм?

а) 1930 р.;
б) 1931 р.; 
в) 1932 р. ;
г)1933 р.

	 Одним із найвагоміших досягнень Празької школи є положення про те:

а) Що синхронія відіграє більшу роль в дослідженні мови;
б) Що в діахронії системний характер виражений більшою мірою;
в) Що синхронії й діахронії однаковою мірою притаманний системний характер;
г) Немає правильної відповіді.

	 До основних структуральних традицій належить:

а) Празька лінгвістична школа;
б) Копенгагенський структуралізм;
в)  Американський дескриптивізм;
г) Всі відповіді правильні.

	Синонімом до терміна «структуралізм» є:

а) Дескриптивізм;
б) Глосематика;
в) Молодограматизм;
г) Кенематика.
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1. Основним методом лінгвістичного компаративізму є:
а) порівняння;
б) спостереження;
в) зіставлення;
г) експеримент.

2. Порівняльно-історичний метод спрямований на:
а) визначення генетичної приналежності мовних даних;
б) реконструкцію первинних і проміжних мовних станів;
в) встановлення системи відповідностей і аномалій на різних рівнях в порівнюваних мовах;
г) усі відповіді правильні.

3. Хто з мовознавців уперше залучив санскрит до порівняння з європейськими мовами?
а) Ф. Джоунз;
б) Ф. Сассетті;
в) Й. Аделунг;
г) Г. Постеллус.

4. Лінгвістичний компаративізм у 19 ст. виступав у таких напрямах:
а) порівняльно-історичному та структуро логічному;
б) типологічному та психологічному;
в) історико-генетичному та типологічному;
г) порівняльно-історичному та психологічному.

5. Об’єктом порівняльно-історичного мовознавства є:
а) вивчення сім’ї та групи генетично споріднених мов;
б) зіставлення двох або більше мов незалежно від наявності або відсутності генетичних зв’язків між ними;
в) вивчення структурних і функціональних властивостей мов незалежно від характеру генетичних відношень між ними;
г) вивчення розвитку мовної системи в часі.

6. Назвіть дослідника, який написав першу порівняльно-історичну граматику германських мов:
а) Ф. фон Шлегель;
б) Ф. Бопп;
в) Р. Раск;
г) Я. Грімм.

7. Спільне походження індоєвропейських мов та їхню спорідненість із санскритом довів:
а) Ф. Бопп;
б) Я. Грімм;
в) Р. Раск;
г) А. Шлейхер.

8. Ф. Бопп увів у лінгвістичний обіг термін:
а) порівняльна граматика;
б) порівняльно-історичний метод;
в) індоєвропейські мови;
г) історичне родовідне дерево.

9. За рівнем спорідненості мови об’єднуються в:
а) сім’ї; 
б) групи;
в) підгрупи;
г) усі відповіді правильні.

10. Ф. Бопп порівнював систему дієвідмінювання санскритської мови з:
а) грецькою і латинською мовами;
б) грецькою, латинською, перською і германськими мовами;
в) грецькою, латинською, перською і слов’янськими мовами;
г) грецькою, перською і германськими мовами.

Ключ до тестів:
	А

Г
Б
В
А
Г
А
В
Г
 Б

	В основі лінгвістичного компаративізму лежить…

а) розробка методів, прийомів реконструкції мов; 
б) визначення прамови для певної групи світових мов;
в) опис типологічних рис мови;
г) усі відповіді правильні.
2. Лінгвістичний компаративізм має напрями:
а)синхронічний, діахронічний;
б) історико-генетичний, типологічний;
в) природний, історичний;
г) еволюційний, загальнолюдський.
	Об’ктом порівняльно-історичного мовознавства є…

а) мова як цілісна структура, її походження, перспективи розвитку;
б) сім'ї та групи споріднених;
в) явища білінгвізму та диглосії;
г) результати сприйняття дійсності і пізнавальної діяльності людини, накопичених у певну систему інформації.
4. Мертвою є мова, яка…
а) не має артефактів свого існування;
б) не виконує комунікативної функції;
в) не виконує номінативної функції;
г) нараховує менше тисячі своїх носіїв.
5. За трихотомічною класифікацією лінгвістичної компаративістики споріденість мов поділяється на:
а) історичну, вторинну, загальнолюдську;
б) первинну, вторинну, часткову;
в) історичну, загальнолюдську, набуту;
г) первинну, вторинну, набуту.
6. Хто є автором праці «Розвідка про європейські мови»?
а) І. Бодуен де Куртене;
б) Г. Постеллус;
в) Г. Лейбніц;
г) Й. Скалігер.
7.  Термін «порівняльна граматика» увів…
а) Г. Лейбніц;
б) Й. Скалігер;
в) Ф. Шлегель;
г) Я. Грімм.

8. Який тип мов додав В. фон Гумбольд до типологічної класифікації мов?
а) флективний;
б) інкорпоруючий;
в) ізолюючий;
г) аглютинативний.
9. Прийом синхронного аналізу мовних явищ лише на основі зв’язків і відношень між мовними елементами називається…
а) структурним;
б) дистрибутивним;
в) зіставним;
г) відносної хронології.
10. Одним із базових понять ареальної лінгвістики є:
а) ізафет;
б) класема;
в) ентропія;
г) ізоглоса.

Ключ до тестів:
1. г;
2. б;
3. б;
4. б;
5. а;
6. г;
7. в;
8. б;
9. а;
10. г.
 








