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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Загальне 

мовознавство” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів напряму 035.043 Філологія (Германські мови та літератури (переклад 

включно)), перша – німецька, 035.041 Філологія (Германські мови та літератури 

(переклад включно)), перша – англійська. 014.02 Мова і література. ОП: 

Англійська та друга іноземна мова(німецька), Мова і література (німецька). 

Переклад відповідно. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є наука про мову, її місце серед 

інших наукових галузей, проблематика та методологічна основа мовознавства. 

Міждисциплінарні зв’язки: Реалізація основних завдань курсу «Загальне 

мовознавство» здійснюється на основі тісних міжпредметних зв’язків з фахових 

дисциплін лінгвістичного циклу, а також із  філософією, логікою та психологією, 

які входять в навчальний план підготовки студентів зазначеної спеціальності. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів: 

1. Загальні питання мовознавства 

2-3. Рівні мови. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни “Загальне мовознавство” – 

підготувати  студентів до вивчення різних предметів мовознавчого циклу, 

створити необхідну для цього теоретичну базу і виробити практичні навички 

аналізу мовних процесів. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Загальне мовознавство” є:  

- забезпечення оволодіння студентами необхідною сумою знань з 

фундаментальної дисципліни; 

- отримання студентами сучасних знань про системний характер мови, про 

різні прояви системності мови на різних рівнях; 

- отримання початкових знань про найважливіші методи і прийоми 

дослідження мови; 

- засвоєння основної лінгвістичної термінології. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

- високий рівень письмової та усної комунікації рідною мовою; 

- володіння та використання загально-наукової термінології, у тому числі 

специфічної, метамовної лексики; 

- знати сутність мови як складного і багатопланового явища, що має 

суспільну природу; 

- проводити діалектичний взаємозв'язок мови і мовлення як дихотомію; 

- визначати зв'язок мови з історією суспільства; 

- визначати специфіку мови як особливої універсальної знакової системи; 

- аналізувати одиниці мови, основні мовні категорії та взаємозв'язки мовних 

рівнів; 

- знати гіпотези про походження мови; 

- знати передумови та історію появи письма, основні види письма; 
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- основи генеалогічної та типологічної класифікації мов.  

ІІ. Фахові:  

-  спостерігати за мовними процесами, порівнювати їх; 

- мати фундаментальні знання в галузі філології; 

- володіти сучасними науковими методами філологічних досліджень; 

- мати достатню підготовку для проведення науково-дослідницької роботи в 

галузі філологічних наук; 

- використовувати прийоми лінгвістичного експерименту з метою 

усвідомлення закономірностей функціонування та розвитку мови; 

- працювати з лінгвістичними словниками різних типів; 

- зіставляти різні точки зору на розуміння виокремленої мовної проблеми; 

- вести лінгвістичний словник; 

- писати доповіді та реферати за одними чи декількома джерелами; 

- конспектувати першоджерела, виділяти головну думку, аргументувати і 

узагальнювати. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. Загальні питання мовознавства 

Тема 1. Мовознавство як наука. Загальне мовознавство як навчальна 

дисципліна. 

Предмет мовознавства. Система мовознавчих дисциплін. Проблематика 

мовознавства. Зв’язки мовознавства з іншими науками. 

Тема 2 . Мова, її природа і функції. Структура і система мови. 

Природа і сутність мови. Функції мови. Мова і суспільство. Мова і мислення. 

Мова як знакова система. Мова і мовлення. Структура мови. Синхронія і 

діахронія. 

Тема 3.  Методи дослідження мови. 

Методологічна основа мовознавства. Описовий метод. Порівняльно-історичний 

метод. Зіставний метод. Структурний метод. Дистрибутивний аналіз.  

Тема 4. Сучасні мовознавчі студії. Напрями лінгвістичного дослідження в 

Україні. Зарубіжні мовознавці. 

Кредити 2-3. Рівні мови. 

Тема 1. Фонетика – наука про звуки мови. 

Фонетика – наука про звуки мови. Три аспекти в характеристиці звуків мови: 

- фізичний, або акустичний аспект у характеристиці звуків мови; 

- анатомо-фізіологічний аспект у характеристиці звуків мови; 

- лінгвістичний, або фонологічний, аспект у характеристиці звуків мови. 

Поняття фонеми. Фонетика і фонологія. Початкові відомості про фонетичну 

транскрипцію. Поняття фонематичної транскрипції. Загальні відомості про 

класифікацію звуків. Основи поділу звуків на голосні і приголосні: 

- система голосних (вокалізм), їх класифікація; 

- система приголосних (консонантизм). Розрізнення приголосних за 

артикуляційними ознаками. 

Фонетичне членування мови. Поняття про склад. Складові і нескладові звуки. 
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- Дифтонги. Трифтонги. 

- Наголос як фонетичне явище. 

- Проклітики і енклітики. Такт (фонетичне слово) 

Зміни звуків. Розрізнення фонетичних і нефонетичних змін. 

Фонетичні зміни (фонетичні процеси): 

- позиційні звукові зміни, 

- комбінаторні звукові зміни, 

- асиміляція, 

- акомодація, 

- дисиміляція, 

- інші види звукових змін. 

Звукові (фонетичні) закони. Поняття конвергенції і дивергенції. Нефонетичні 

зміни звуків. Поняття аналогії. Орфоепія. Вимовні норми мови. 

Тема 2. Морфологічна будова слова. 

Морфологічна будова слова. Поняття морфеми. Виділення морфем і 

встановлення їх значення. Види морфем. Корінь і афікси. Варіанти морфем 

(аломорфи). Поняття інтерфікса. Омонімія морфем. Фонологічна структура 

морфем. Поняття морфонології. Словозмінна (реляційна) і словотвірна 

(дериваційна) функції афіксів. Поняття формотворчих афіксів. Продуктивні і 

непродуктивні морфологічні моделі слів. Поняття парадигми. Нульова флексія. 

Поняття нульового суфікса. Способи вираження граматичних значень. Основа 

слова. Основи похідні і непохідні. Твірна, або вивідна основа. Поняття морфеміки 

як розділу мовознавства. Поняття про словотвір як учення про способи творення 

слів. Морфологічні процеси. Роль аналогії в зміні морфологічної будови слова. 

Тема 3. Лексичний рівень мови. 

Лексикологія як наука про слово. Поняття лексеми як слова-типу і слова-

члена. Проблеми лексикології. Лексикологічні науки. Семасіологія. Поняття 

семантики. Лексичне значення. Повнозначні і неповнозначні слова. Слово як назва 

предмета. Номінативна функція слова. Денотативне, конототивне і контекстуальне 

значення слова. Слово як вираження поняття. Розуміння сигніфікативного 

значення. Мотивовані і немотивовані значення слів. Поняття внутрішньої форми 

слова. Природа виникнення назви. Моносемія. Поняття терміна, дефініції. 

Полісемія, або багатозначність, слова. Співвідношення значень у полісемічних 

словах. Типи перенесень, або зміщення, значень слів. Розширення (та 

абстрагування) і звуження (спеціалізація) значень слів. Лексикологія у вузькому 

розумінні терміна. Склад і функціонування різних шарів словникового складу 

мови (лексики). Лексика з погляду походження. Слова споконвічні і запозичені. 

Прямі і посередні запозичення. Власне запозичення, їх види. Інтернаціоналізми. 

Кальки. Ставлення до лексичних запозичень. Поняття пуризму. Лексика з погляду 

її вживання. Загальнонародна і діалектно та соціально обмежена лексика. 

Стилістично забарвлена і стилістично нейтральна лексика. Змінність лексики, 

зумовлена змінами в житті суспільства і розвитком мислення. Неологізми. 

Оказіоналізми. Застарілі слова. Історизми. Архаїзми. Слова активного і пасивного 

вжитку (активна і пасивна лексика). Групування слів за семантичними 

відношеннями між ними. Синоніми. Евфемізми, дисфемізми, табу. Антоніми. 
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Омоніми. Ономастика. Фразеологія. Поняття лексикалізації. Класифікація 

фразеологізмів. Ідіома як фразеологічна одиниця. Етимологія. Поняття 

деетимологізації. Побутова (наївна) етимологія. Лексикографія. Типи словників. 

Тема 4. Синтаксис та речення. 

Синтаксис. Речення як комунікативна одиниця. Структурна схема речення. 

Предикативність. Актуальне членування речення. Словосполучення. Поняття про 

синтагму. Причини і темпи змін мов і мовних рівнів. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1.  Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства: Підручник. –К., 2006. 

2. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підручник. – К., 2005. 

Допоміжна 

1.Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 1966. 

2. Баранникова Л.И. Основне сведения о языке. – М., 1982. 

3. Бевзенко С.П. Вступ до мовознавства: Короткий нарис: Навч. Посіб. – К., 

2006. 

4. Білецький А.О. Про мову й мовознавство. – К., 1996. 

5. Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства. – К., 1959. 

6. Вендина Т.И. Введение в языкознание. – М., 2001. 

7. Ганич Д.І. Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.,1985. 

8. Головин Б.Н. Введение в языкознание. – М., 1983. 

9. Доленко М.Т. Вступ до мовознавства: Збірник вправ і завдань. – К.,1975. 

10. Донець Д.С. Мацько Л.І. Вступ до мовознавства: Практикум. – К., 1989. 

11. Дорошенко С.І. Загальне мовознавство: Навч. Посіб. – К., 2006 

12. Єрмоленко С.Я. Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова: Короткий тлумачний 

словник лінгвістичних термінів / За ред. С.Я. Єрмоленко. – К.,2001. 

13. Калабина С.И. Практикум по курсу «Введение в языкознание». – М., 1985. 

14. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М., 1987. 

15. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. 

16. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М.,1987. 

17. Німчук В.В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови. – К., 1992. 

18. Потапенко О.І. Цікаве мовознавство. – Біла Церква, 1996. 

19. Русанівський В.М. Структура лексичної і граматичної семантики. – К., 1988. 

20. Соссюр Ф. Курс загальної лінгвістики: Пер. З франц. К. – 1998. 

21. Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000. 

22. Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики: Енциклопедичний 

словник. – К., 1998. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит.  
 

5. Засоби діагностики успішності навчання: усні відповіді, перевірка 

виконання студентами творчих завдань, рефератів, проведення контрольних робіт, 

тестування. 


