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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Прикладне мовознавство 

(Лінгвістична типологія та мовні ареали)» складена Ю.Б.Бабій відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 035.10 Філологія 

(Прикладна лінгвістика). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система лінгвістичних особливостей 

мов світу (слов’янських, насамперед), що об’єднують їх у союзи, сім’ї, групи.  

Міждисциплінарні зв’язки: мовознавство, компаративістика, історія, філософія, 

етнолінгвістика, лінгвокультурологія, історія, лінгводидактика. 

1.1. Мета навчальної дисципліни: метою викладання навчальної дисципліни 

«Лінгвістична типологія та мовні ареали» є вивчення і систематизація основних ознак і 

закономірностей будови і функціонування різних мов. 

1.2. Завдання навчальної дисципліни: прищепити студентам знання про 

типологічні, генеалогічні та ареальні аспекти дисципліни; навчити ідентифікувати і 

класифікувати відповідно до спільних і відмінних ознак досліджувані явища;  

визначати типологічні ознаки в зіставлюваних мовах; встановити на основі 

ізоморфних рис типові мовні структури і типи мов; представити на основі 

отриманих даних реальну наукову класифікацію мов світу; ознайомити з різними 

мовними ареалами; їхніми типологічними характеристиками. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у 

професійному спілкуванні; аргументувати свої погляди на дискусійні моменти правничої 

лінгвістики; ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних 

джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати; організовувати процес свого навчання й самоосвіти; демонструвати 

розуміння фундаментальних принципів буття людини, суспільства; використовувати 

інформаційні й комунікаційні технології, зокрема для вирішення стандартних завдань 

професійної діяльності; знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності; створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною 

мовою; окреслювати основні проблеми правничої лінгвістики як науки та навчальної 

дисципліни. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: бути здатним до критичного мислення й ціннісно-світоглядної 

реалізації особистості; вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми; бути здатним до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; вміти працювати в команді та 

автономно; вміти застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ІІ. Фахові: вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах; володіти  

методами наукового аналізу і структурування мовного матеріалу з урахуванням класичних і 

новітніх методологічних принципів; професійно застосовувати поглиблені знання з 

лінгвістичної типології; вільно користуватися спеціальною термінологією; планувати, 

організовувати, здійснювати і презентувати прикладне дослідження в галузі лінгвістичної 

типології.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. Сучасні тенденції розвитку зіставного мовознавства  

Тема 1. Порівняльна типологія як розділ мовознавства. 

Тема 2. Методологія зіставних досліджень. 
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Кредит 2. Принципи зіставних досліджень. 

Тема 3. Принципи типологічних досліджень. 

Тема 4. Лінгвістична типологія в синхронії та діахронії. 

Кредит 3. Генеалогічні дослідження мов.  

Тема 5. Генеалогічна і типологічна класифікація мов світу. 

Тема 6. Генеалогічна лінгвістика.  

Кредит 4. Типологічна класифікація мов. 

Тема 7. Типологічні класифікації мов світу. 

Тема 8. Загальні методи типології. 

Кредит 5. Аспекти типологічних досліджень. 

Тема 9. Лінгвістична генологія. 

Тема 10.Контрастивна лінгвістика. 

Кредит 6. Умови та чинники формування мовних союзів 

Тема11. Ареальна лінгвістика. 

Тема 12.Ареальна подібність і мовний союз. 

Тема 13. Фактори, умови й наслідки міжмовних подібностей. 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Абрамов Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка. Сопоставительная 

типология  немецкого и русского языков. – М. : Прогресс, 1999. – 237 с. 

2. Аракин В.Д. Сравнительная типология  английского и русского языков. – М. : 

Наука, 2001. – 345 с. 

3. Гак В. Г. Сравнительная типология  французского и русского языков. – М. : Наука, 

1987. – 214 с. 

4. Гринберг Дж., Осгуд Ч., Дженкинс Дж. Меморандум о языковых универсалиях // 

Новое в лингвистике. – М. : Прогресс, 1970. – Вып.5. С.31-44. 

5. Зеленецкий Л.А., Монахов Н.М. Сравнительная типология немецкого и 

русского языков. – М. : Форум, 1983. – 324 с. 

6. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К. : ВЦ «Академія», 2004. – 418 с. 

7. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: підручник. – К. : ВЦ «Академія»,  2003. 

– 464 с. 

8. Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства. – К. : ВЦ «Академія», 2006. – 

346 с. 

9. Крушельницкая К.Г. Очерки по сопоставительной грамматике немецкого и 

русского языков. – М. : Наука, 1961. – 348 с. 

10. Селиверстова О.Н. Контрастивная синтаксическая семантика: Опыт описания. – 

М. : Наука, 1990. – 264 с. 

 

Допоміжна 

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – М. : Наука, 1966. – 438 с. 

2. Лингвистический энциклопедический словарь. – М. : Академия, 1990. – 456 

с. 

3. Языкознание: Большой энциклопедический словарь / Ред. В.Н. Ярцевой. – М. : 
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Форум, 2000. – 894 с. 

4. Ганич Д.І. Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К. : Вищ. шк., 1985. – 376 

с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: виконання індивідуальних завдань, 

контрольних і практичних робіт, написання рефератів, повідомлень. 


