




Анотація 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Порівняльно-історичне 

мовознавство» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська, освітньої програми Переклад. Навчальна 

дисципліна спрямована на формування знань студентів про закономірності та методи 

наукової творчості, розвиток практичних умінь розв’язувати завдання з постановки, 

організації, планування і виконання наукових перекладознавчих досліджень, ознайомлення 

студентів з методологічними засадами дослідження перекладознавства як науки, науковими 

критеріями оцінки перекладознавчих практик. 

Ключові слова: мовознавство, інтеграція мов, мовні закони, мовна динаміка, 

порівняльно-історичний аналіз. 

 

Annotation 

The program of study of the normative academic discipline "Comparative-Historical 

Linguistics" is taught in accordance with the educational-professional training program for masters 

of specialty 035 Philology specialization 035.041 Germanic languages and literatures (translation 

included), the first - English, educational program Translation. The discipline is aimed at forming 

students' knowledge of the laws and methods of scientific creativity, development of practical 

skills to solve problems of setting, organizing, planning and performing scientific translation 

research, acquainting students with the methodological principles of translation studies as a 

science, scientific criteria for translation studies. 

Key words: linguistics, integration of languages, linguistic laws, linguistic dynamics, 

comparative-historical analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 

Нормативна 

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 1 
Спеціальність 

035 Філологія  

035.041 Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - англійська 

Рік підготовки: 

2-й  

Семестр 

Загальна кількість годин  

- 120 

3-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 7,5 

Ступінь магістра 

8  

Практичні, семінарські 

12  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

100  

Вид контролю: екзамен 

Мова навчання – українська. 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання: 18 год. – аудиторні заняття, 102 год. – 

самостійна робота (15% / 85%). 

Заочна форма навчання 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 

Нормативна 

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 1 
Спеціальність 

035 Філологія  

035.041 Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - англійська 

Рік підготовки: 

2-й  

Семестр 

Загальна кількість годин  

- 120 

3-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 7,5 

Ступінь магістра 

2  

Практичні, семінарські 

6  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

112  

Вид контролю: екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для заочної форми навчання: 8 год. – аудиторні заняття, 112 год. – 

самостійна робота (7% / 93%). 



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

Мета курсу: Теоретичний курс «Порівняльно-історичне мовознавство» 

удосконалює знання англійської мови та має за мету детально ознайомити студентів з 

базовими теоретичними положеннями, які складають основу сучасних технологій 

перекладу текстів різних функціональних стилів, формування у студентів основних 

практичних навичок обробки тексту при перекладі з англійської мови на українську та з 

української мови на англійську. 

Завдання курсу: надати магістрам необхідні для їх майбутньої роботи теоретичні та 

практичні знання і навички у галузі перекладу текстів з англійської мови на українську із 

детальним аналізом застосування перекладацьких прийомів та трансформацій із 

урахуванням історичних, семантичних та стилістичних особливостей  мов; розвивати 

творче мислення при виборі способів перекладу, а також при виконанні практичних завдань 

у спеціальних навчальних ситуаціях, які вимагають професійної компетенції перекладача; 

сформувати уявлення про специфіку професійної діяльності перекладача в сучасному 

суспільстві. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і 

втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення. 

ПРН 2. Упевнено володіти державною та іноземними  мовами для реалізації письмової та 

усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; 

презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами. 

ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного 

й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в 

конкретній філологічній галузі. 

ПРН 5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з 

представниками інших професійних груп різного рівня. 

ПРН 7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці. 

ПРН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні 

поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації. 

ПРН 10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати 

й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації). 

ПРН 11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, 

інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, 

формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних. 

ПРН 13. Доступной аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, 

власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема 

особам, які навчаються. 

ПРН 15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного 

лінгвістичного чи літературного матеріалу. 

ПРН 16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної 

галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, 

часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. 

ПРН 17. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або 

інноваційні розробки в галузі перекладу. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

   І. Загальнопредметні:  

ЗК 1.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 2.Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 3.Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 4.Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 5. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 



ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК 11.Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

           ІІ. Фахові:  

ФК 1. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах. 

ФК 2. Здатність осмислювати літературу як полі систему, розуміти еволюційний шлях 

розвитку вітчизняного і світового літературознавства. 

ФК 3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення 

філологічної науки. 

ФК 4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й 

літературного матеріалу з урахуванням класичних і освітніх методологічних принципів. 

ФК 5. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного 

для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх результатів 

професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та 

інновацій. 

ФК 6. Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної дисципліни для 

вирішення професійних завдань. 

ФК 7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в галузі філологічних 

досліджень. 

ФК 8. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення 

запланованого прагматичного результату.  

ФК 9. Здатність осмислювати перекладознавство як полісистему, розуміти історію 

вітчизняного і світового перекладу; використання професійних знань для досягнення 

перекладацької еквівалентності у процесі міжособистісної та міжкультурної комунікації. 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Порівняльно-історичне мовознавство та перші спроби розрізнення мов світу 

Тема 1. Зародження та напрями порівняльно-історичного мовознавства в Європі та в 

Україні 

Кредит 2 Поняття мовної статики та динаміки. Американський структуралізм 

Тема 2. Мовна статика та мовна динаміка. Структурні та функціональні зміни. 

Американський структуралізм.  

Кредит 3. Диференціація та інтеграція мов. Мовні закони 

Тема 3. Диференціація, інтеграція та взаємодія мов. Мовні закони. Дія мовних антиномій. 

Кредит 4. Лінгвогенетичні дослідження. Архетипи та стереотипи у мовознавстві 

Тема 4. Методика і методологія лінгвогенетичних досліджень. Архетипи і стереотипи в 

мові. 

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усього у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Порівняльно-історичне мовознавство та перші спроби розрізнення мов світу 

Тема 1. Зародження та напрями порівняльно-

історичного мовознавства в Європі та в Україні 

30 2 4   24 

Кредит 2. Поняття мовної статики та динаміки. Американський структуралізм 

Тема 2. Мовна статика та мовна динаміка. 

Структурні та функціональні зміни. 

Американський структуралізм. 

30 2 2   26 

Кредит 3. Диференціація та інтеграція мов. Мовні закони 



Тема 3. Диференціація, інтеграція та взаємодія 

мов. Мовні закони. Дія мовних антиномій. 

30 2 2   26 

Кредит 4. Лінгвогенетичні дослідження. Архетипи та стереотипи у мовознавстві 

Тема 4. Методика і методологія 

лінгвогенетичних досліджень. Архетипи і 

стереотипи в мові. 

30 2 4   24 

Усього годин: 120 8 12   100 

Заочна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усього у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Порівняльно-історичне мовознавство та перші спроби розрізнення мов світу 

Тема 1. Зародження та напрями порівняльно-

історичного мовознавства в Європі та в Україні 

30 2    28 

Кредит 2. Поняття мовної статики та динаміки. Американський структуралізм 

Тема 2. Мовна статика та мовна динаміка. 

Структурні та функціональні зміни. 

Американський структуралізм. 

30  2   28 

Кредит 3. Диференціація та інтеграція мов. Мовні закони 

Тема 3. Диференціація, інтеграція та взаємодія 

мов. Мовні закони. Дія мовних антиномій. 

30  2   28 

Кредит 4. Лінгвогенетичні дослідження. Архетипи та стереотипи у мовознавстві 

Тема 4. Методика і методологія 

лінгвогенетичних досліджень. Архетипи і 

стереотипи в мові. 

30  2   28 

Усього годин: 120 2 6   112 

4. Теми лекційних занять  

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Порівняльно-історичне мовознавство та перші спроби розрізнення мов світу 

1. Тема 1. Зародження та напрями порівняльно-історичного 

мовознавства в Європі та в Україні (натуралістичний, 

психологічний, молодограматизм). 

2 

Кредит 2 Поняття мовної статики та динаміки. Американський структуралізм 

2. Тема 2. Мовна статика та мовна динаміка. Структурні та 

функціональні зміни. Ключові концепції американського 

структуралізму. 

2 

Кредит 3. Диференціація та інтеграція мов. Мовні закони 

3. Тема 3. Диференціація, інтеграція та взаємодія мов. 

 

2 

Кредит 4. Лінгвогенетичні дослідження. Архетипи та стереотипи у мовознавстві 

4. Тема 4. Методика і методологія лінгвогенетичних досліджень. 

Архетипи і стереотипи в мові. 

2 

Разом: 8 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Порівняльно-історичне мовознавство та перші спроби розрізнення мов світу 



1. Тема 1. Зародження та напрями порівняльно-історичного 

мовознавства в Європі та в Україні (натуралістичний, 

психологічний, молодограматизм). 

2 

Разом: 2 

5. Теми практичних  занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Порівняльно-історичне мовознавство та перші спроби розрізнення мов світу 

1. Тема 1. Зародження та напрями порівняльно-історичного мовознавства 

в Європі та в Україні (натуралістичний, психологічний, 

молодограматизм). 

4 

Кредит 2 Поняття мовної статики та динаміки. Американський структуралізм 

2. Тема 2. Мовна статика та мовна динаміка. Структурні та функціональні 

зміни. Ключові концепції американського структуралізму. 

2 

Кредит 3. Диференціація та інтеграція мов. Мовні закони 

3. Тема 3. Диференціація, інтеграція та взаємодія мов. 2 

Кредит 4. Лінгвогенетичні дослідження. Архетипи та стереотипи у мовознавстві 

4. Тема 4. Методика і методологія лінгвогенетичних досліджень. 

Визначення понять «архетип» і «стереотип» у мовознавстві 

4 

Разом: 12 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 2 Поняття мовної статики та динаміки. Американський структуралізм 

1. Тема 2. Мовна статика та мовна динаміка. Структурні та функціональні 

зміни. Ключові концепції американського структуралізму. 

2 

Кредит 3. Диференціація та інтеграція мов. Мовні закони 

2. Тема 3. Диференціація, інтеграція та взаємодія мов. 2 

Кредит 4. Лінгвогенетичні дослідження. Архетипи та стереотипи у мовознавстві 

3. Тема 4. Методика і методологія лінгвогенетичних досліджень. 

Визначення понять «архетип» і «стереотип» у мовознавстві 

2 

Разом: 6 

6. Самостійна робота 

Денна форма навчання  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Порівняльно-історичне мовознавство та перші спроби розрізнення мов світу 

1. Зародження сучасних класифікацій мов за морфологічними 

ознаками. Прамова.  

24 

Кредит 2 Поняття мовної статики та динаміки. Американський структуралізм 

2 Різниця між структуралізмом та генеративізмом мови. Напрямки 

американського структуралізму. Копенгагенський структуралізм. 

26 

Кредит 3. Диференціація та інтеграція мов. Мовні закони 

3 Закономірності та чинники розвитку мов. Внутрішні та зовнішні 

причини мовних змін. 

26 

Кредит 4. Лінгвогенетичні дослідження. Архетипи та стереотипи у мовознавстві 

4 Групування методів дослідження мови. Мовні зміни за О.О. 

Селівановою. Методи компаративістики та контрастивістики 

24 

Разом:  100 

 



Заочна форма навчання  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Порівняльно-історичне мовознавство та перші спроби розрізнення мов світу 

1. Зародження сучасних класифікацій мов за морфологічними 

ознаками. Прамова.  

28 

Кредит 2 Поняття мовної статики та динаміки. Американський структуралізм 

2 Різниця між структуралізмом та генеративізмом мови. Напрямки 

американського структуралізму. Копенгагенський структуралізм. 

28 

Кредит 3. Диференціація та інтеграція мов. Мовні закони 

3 Закономірності та чинники розвитку мов. Внутрішні та зовнішні 

причини мовних змін. 

28 

Кредит 4. Лінгвогенетичні дослідження. Архетипи та стереотипи у мовознавстві 

4 Групування методів дослідження мови. Мовні зміни за О.О. 

Селівановою. Методи компаративістики та контрастивістики 

28 

Разом:  112 

 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

У процесі вивчення дисципліни «Порівняльно-історичне мовознавство» передбачено 

індивідуальне виконання навчально-дослідного завдання. Особливий акцент зроблено на 

диференціацію та інтеграцію мов. 

8. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 
B 80-89 

4 (добре) 4/добре/ зараховано 
C 65-79 
D 55-64 

3 (задовільно)  3/задов./ зараховано  
E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано 
Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного та підсумкового контролю знань (КР). Поточний контроль – це контроль, який 

здійснюється у процесі вивчення навчальної дисципліни з метою виявлення ступеня 

розуміння студентом засвоєного навчального матеріалу та вміння застосовувати його у 

практичній роботі. Залік як форма підсумкового контролю проводиться за результатами 

виконаних студентом завдань, визначених програмою навчальної дисципліни під час її 

засвоєння. 

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

підпорядковані Європейській кредитно-трансферній системі організації навчального 

процесу та контролю студентів. Контроль здійснюється за допомогою письмової 

контрольної роботи або тестів наприкінці другого та четвертого кредитів. 

Кредитний контроль передбачає перевірку стану засвоєння елементів знань кредиту. 

Завдання для контролю складаються з трьох рівнів: ознайомчо-орієнтованого, понятійно-

аналітичного та продуктивно-синтетичного. Загальна сума балів за одну контрольну роботу 

становить 40. Завдання першого рівня оцінюються в 5 балів, завдання другого рівня в 15 

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

Поточна робота на заняттях з дисципліни «Порівняльно-історичне мовознавство» 

передбачає виконання наступних завдань: опрацювання теоретичного матеріалу за темами, 



що вивчаються, усні підготовлені та непідготовлені діалогічні і монологічні висловлювання 

за темами, виконання письмових завдань та вправ творчого характеру тощо. Під час 

кожного практичного заняття студент отримує максимально 30 балів і це відповідає 

національному критерію «відмінно».  

За національною шкалою проводиться наступне оцінювання: 

30 – 24 балів - «Відмінно» – студент вільно володіє вивченим теоретичним матеріалом 

за темою; робить усні підготовлені та непідготовлені діалогічні і монологічні 

висловлювання, що цілком відповідають вимогам програми.  

23 – 17 балів - «Добре» – студент достатньо вільно володіє вивченим теоретичним 

матеріалом за темою; робить усні підготовлені та непідготовлені діалогічні і монологічні 

висловлювання із незначною кількістю помилок. 

 16 – 10 балів - «Задовільно» – студент володіє лише частиною вивченого 

теоретичного матеріалу за темою; робить усні підготовлені та непідготовлені діалогічні і 

монологічні висловлювання із значною кількістю грубих помилок; виконує лише частину 

завдань, зазначених робочою програмою. 

9 – 3 бали - «Незадовільно» – студент практично не володіє теоретичним матеріалом 

за темою; усні висловлювання за темами не відповідають вимогам програми; не виконує 

або виконує лише незначну частину завдань, зазначених робочою програмою. 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Згідно з вимогами ЄКТС 85% навчального часу з дисципліни «Порівняльно-історичне 

мовознавство» відводиться на самостійну роботу студентів. Під час самостійної роботи 

студенти опрацьовують весь теоретичний та практичний матеріали, вивчені на практичних 

та індивідуальних заняттях. Самостійна робота студентів перевіряється викладачем та 

оцінюється за наступною шкалою (загальна сума оцінки складає 70 балів): 

«Відмінно» – 70-56 балів – студент виконує всі вправи, відведені на самостійне 

виконання; виконання вправ не викликає труднощів, студент може самостійно виконувати 

творчі завдання; 

«Добре» – 55-41 балів – студент виконує всі вправи, відведені на самостійне 

виконання, але виконання вправ викликає деякі труднощі; 

«Задовільно» – 40-26 бали – студент виконує неповну кількість вправ, відведених на 

самостійне виконання; виконання вправ викликає значні труднощі, але в разі пояснення та 

корегування викладачем студент може виконати подібні завдання самостійно; 

«Незадовільно» – 25-11 балів – студент не володіє матеріалом, не може самостійно 

виконати вправи після того, як вони були пояснені викладачем, робить велику кількість 

грубих помилок. 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4 крд.  

Поточне тестування та самостійна 

робота 

Контрольна 

робота 

*0,6 

(240) 

Іспит Накопичувальні бали 

під час проведення 

практичних занять 

 Практична 

робота 

Самостійна робота 

з урахуванням 

контрольної 

роботи 

80 

 (40*2) 

40 400 

  120 (30*4) 280 

(70*4) з них 2 

контрольні роботи 

(40*2) 

 

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

9. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  



(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні 

роботи. 

10. Методи навчання 

Під час вивчення курсу застосовуються такі методи навчання, як лекція-діалог, 

розв’язування перекладацьких задач або творчих завдань під час самостійної роботи або у 

процесі підготовки до практичних завдань, складання графічних схем для узагальнення 

теоретичного матеріалу.  

11. Рекомендована література 

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

2. Лисиченко Л. А. Структура мовної картини світу. Мовознавство. 2004. № 5-6. С. 36-41. 

3. Соколовська Ж. П. Картина світу та ієрархії сем. Мовознавство. 2002. № 6. С. 87-91. 

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

2004. № 5-6. С. 12-30. 

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

студентів та викладачів вищих навчальних закладів.Вінниця:НОВА КНИГА,2005. 224 с 

Допоміжна: 

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

2. Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство.Історія лінгвістичних вчень. Київ, 1984 

 

 


