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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Порівняльно-історичне 

мовознавство» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська, освітньої програми Переклад. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: особливості застосування 

історичних змін, які відбулися у мові, а також розвиток та становлення сучасних мов. 

Міждисциплінарні зв’язки: Курс «Порівняльно-історичне мовознавство» 

вивчається на базі таких дисциплін, як: загальне мовознавство, вступ до перекладознавства, 

практика перекладу з основної мови, порівняльна граматика іноземної та української мов, 

порівняльна лексикологія іноземної та української мов, порівняльна стилістика іноземної 

та української мов, теорія перекладу.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати. 

Метою викладання навчальної дисципліни є 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. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у  студентів здатностей: 

1) самостійно організовувати та проводити науково-пізнавальну діяльність; 

2) забезпечувати високий фаховий рівень організації та проведення науково-дослідної й 

інноваційної діяльності; 

3) органічно поєднувати теоретичні положення та емпіричну верифікацію в процесі 

професійної та науково-пізнавальної діяльності; 

4) опрацьовувати одержані результати, аналізувати і переосмислювати їх, враховуючи 

сучасні наукові дані. 

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. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Тема 1. Порівняльно-історичне мовознавство та перші спроби розрізнення мов світу. 

Зародження та напрями порівняльно-історичного мовознавства в Європі та в Україні 

Тема 2 Поняття мовної статики та динаміки. Американський структуралізм. 

Мовна статика та мовна динаміка. Структурні та функціональні зміни. Американський 

структуралізм.  

Тема 3. Диференціація та інтеграція мов. Мовні закони. 

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

Тема 4. Лінгвогенетичні дослідження. Архетипи та стереотипи у мовознавстві. 

Методика і методологія лінгвогенетичних досліджень. Архетипи і стереотипи в мові. 

3. Рекомендована література 

 Базова: 
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