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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3  

Галузь знань 

01 Освіта 

03 Гуманітарні науки 

 

Нормативна 

 

 Напрям підготовки: 

014.02 Середня освіта 

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 

 

Рік підготовки: 

 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 6 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 8 год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

 72 год.  

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – (18/72) 1:4 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Курс «Загальне мовознавство» є пропедевтичною дисципліною, яка 

знайомить студентів першого курсу факультету іноземної філології з 

основними поняттями та проблемами науки про мову.  

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 загальнонаукової 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; 

- передумови та історію появи письма, основні види письма; 

- 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; 
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- 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. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. Загальні питання мовознавства 

Тема 1. Мовознавство як наука. «Загальне мовознавство» як 

навчальна дисципліна. 

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

Тема 3. Методи дослідження мови. 

Тема 4. Сучасні мовознавчі студії. Напрями лінгвістичного 

дослідження в Україні. Зарубіжні мовознавці. 

Кредит 2-3. Рівні мови. 

Тема 1. Фонетика – наука про звуки мови. 

Тема 2. Морфологічна будова слова. 

Тема 3. Лексичний рівень мови. 

Тема 4. Синтаксис та речення. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

№ 

 

Т 

Е 

М 

А 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма  

усього У тому числі 

Лекції  Практичні  Самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 

Кредит 1. Загальні питання мовознавства 

1 Мовознавство як наука. 

«Загальне мовознавство» 

як навчальна дисципліна. 

7 1 1 5 

2 Мова, її природа і 

функції. Структура і 

система мови. 

8 1 1 6 

3 Методи дослідження мови. 7 1 1 5 

4 Сучасні мовознавчі студії. 8 1 1 6 

 Разом за змістовим модулем 1 30 4 4 22 

Кредит 2/ Кредит 3. Рівні мови. 

1 Фонетика – наука про звуки 

мови 
11 1 1 12 

2 Морфологічна будова слова. 11 1 1 13 

3 Лексичний рівень мови. 12 1 2 12 

4 Синтаксис та речення. 14 1 2 13 

 Разом за змістовим модулем 2 60 4 6 50 

 Усього годин: 90 8 10 72 
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5. Теми семінарських занять 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Мовознавство як наука. Походження та розвиток мови. 1 

2 Мова як суспільне явище. 1 

3 Назви предметів. Власні назви. 1 

4 Вербальні та невербальні засоби спілкування 1 

5 Фонетичний склад мови. Звуки. 1 

7 Морфологічний рівень мови. Поняття морфеми. Морфонологія і 

словотвір. Частини мови. 

1 

9 Лексикологія. Значення слова. Лексичний склад мови.  2 

10 Синтаксис. Словосполучення та речення. Граматичне і актуальне 

членування речення. Текст. Текст та дискурс 

2 

 Разом 10 

 

 

6. Самостійна  робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Основні етапи розвитку науки про мову. Конспект. 3 

 „Напрями мовознавства” Самостійно опрацювати тему, зробити 

конспект статті підручника (Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства: 

Підручник. – К., 2006). Тема 1.  

2 

 Опрацювати тему «Мовленнєве спілкування».   2 

 Зробити повідомлення на тему «Живі і мертві мови. Штучні мови». 4 

 Методологія мовознавства. 5 

 Підготувати реферат на тему «Сучасні лінгвістичні студії» 6 

 Виписати 10 лінгвістичних термінів до теми 2, 3. 2 

 Повідомлення на тему «Мова і мислення» 3 

 Знаковий аспект мови 3 

 Основні фонологічні теорії. 2 

 Системи фонем 2 

 Морфеми в системі мови. Моделі словотвірної підсистеми мови 5 

 Письмо. З підручника (Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: 

підручн.– К., 2002.) самостійно опрацювати розділ „Значення письма 

в історії суспільства”, зробити конспект.  

3 

 Слово як елемент системи мови. 2 

 Підготувати реферат на тему «Власні назви» 5 

 Типи значень слова. Системні відношення у мові. 5 

 Психолінгвистичні моделі структури словника людини. 5 

 Структурна схема простого речення. 3 

 Складне речення як одиниця синтаксису. 4 

 Текст як процес і результат мовленнєвої діяльності. 6 

 Разом 72 
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7. Методи навчання 

1. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності, творчі завдання. 

2. Методи контролю та самоконтролю за ефективністю навчально-

пізнавальної діяльності. 

3. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності, 

пошукова робота в Інтернеті. 

4. Методи навчання за джерелом знань поділяють на словесні, наочні, 

практичні. 

5. Словесні методи навчання: лекція, пояснення, розповідь, бесіда, 

інструктаж. 
 

8. Розподіл балів, які отримують студенти 
  

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест (екзамен) 

Сума 

Кредит 1 Кредит 2-3 

120 
300/3

=100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

В
ід

п
о
в
ід

ь 

5 5 5 5 5 5 5 5 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

  

5 5 5 5 20 20 20 20 

Т
ер

м
ін

о
л

о
гі

ч
н

и
й

 

д
и

к
та

н
т 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80-89 В 

добре  
65-81 С 

55-64 D 
задовільно  

50-54 Е  

35-49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 

1. Опорні конспекти. 

2. Методичні рекомендації до підсумкового контролю та виконання 

індивідуальних завдань. 

3. Перелік основних термінів та понять з дисципліни 

4. Питання для самоконтролю за темами. 

5. Дидактичний роздавальний матеріал, ілюстративні матеріали, схеми, 

таблиці до різних тем. 
 

11. 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. 
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12. Інформаційні ресурси 
 

1. http://ebooktime.net/ 

2. http://www.philology.ru/linguistics1.htm 

3. www.lingvisto.org 

"Lingvisto - языковая энциклопедия" - активно развивающийся сайт, 

содержащий информацию о ряде языков (чешский, словацкий, арабский и 

др.). 

4. www.binetti.ru 

5. http://www.filologia.su/  Филология и лингвистика. Обширный каталог 

ссылок по филологии и лингвистике 

6. linguists.narod.ru  

7. durov.com – сайт російських студентів-філологів 

8. yazykoznanie.ru 

 

 

 

 
 

http://ebooktime.net/
http://www.philology.ru/linguistics1.htm
http://www.lingvisto.org/
http://www.binetti.ru/
http://www.filologia.su/
http://linguists.narod.ru/
http://www.durov.com/
http://yazykoznanie.ru/

