
 



 
 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –6 

Галузь знань 03 Гуманітарні 

науки 
варіативна 

 
Спеціальність  

035 Філологія  

 

035.10 Філологія (Прикладна 

лінгвістика) 

 

Рік підготовки: 

3-й 

науково-дослідне 

завдання – 

мультимедійна 

презентація . 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 180 

6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної/заочної форми 

навчання: 2/2 

 

Ступінь: 

бакалавр 

10 год 

Практичні, семінарські 

16 год 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

154 год 

Вид контролю: залік 

 

Мова навчання – українська 

 
 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 180 год.: 26 год. – 

аудиторні заняття, 154 год. – самостійна робота (14%/86%). 



 

2.Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання  

Мета курсу: вивчення і систематизація основних ознак і закономірностей будови і 

функціонування різних мов. 

Завдання курсу:  

- сформувати у студентів вміння та навички виділяти типологічні, 

генеалогічні та ареальні аспекти вивчення мов світу; 

- навчити ідентифікувати і класифікувати відповідно до спільних і 

відмінних ознак досліджувані явища; 

- навчити 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; 

- навчити комплексно аналізувати мовні родини та мовні ареали, враховуючи 

їхні типологічні характеристики. 

Передумови для вивчення дисципліни: «Психолінгвістика», «Соціолінгвістика», 

«Загальне мовознавство», «Компаративістика», «Стилістика української мови», 

«Загальний курс іноземнлї мови». 
Навчальна дисципліна складається з 6-ти кредитів. 

Очікувані результати навчання: 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.  

 
3. Програма навчальної дисципліни  

Кредит 1. Сучасні тенденції розвитку зіставного мовознавства  

Тема 1. Порівняльна типологія як розділ мовознавства. 

Тема 2. Методологія зіставних досліджень. 

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. 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

4.1. Денна форма навчання 
Назви кредитів Кількість годин 

Денна форма 

Усього  у тому числі 

л п інд  ср 

 180 10 16  0 154 

Кредит 1. Сучасні тенденції розвитку зіставного мовознавства  

Тема 1. Порівняльна типологія як 

розділ мовознавства 

12  2   10 

Тема 2 . Методологія зіставних 

досліджень  

20     20 

Всього 32      

Кредит 2. Принципи зіставних досліджень 

Тема 3. Принципи зіставних 

досліджень: принцип суміжності 

мовних явищ, принцип периферії, 

принцип зіставності. 

10 2 2   6 

Тема 4. Лінгвістична типологія в 

синхронії та діахронії: 

дхронічний/синхронічний аспекти 

вивчення мовних явищ. 

20     20 

Всього 30      

Кредит 3. Генеалогічні дослідження мов 

Тема 5. Історія формування 

генеалогічної класифікації мов. 

Принципи генеалогізму. Сучасні 

тенденції у формуванні мов на основі 

генеалогії. 

12 2 2   8 

Тема 6. Генеалогічна лінгвістика: 

структура, принципи, методи, 

12     12 



перспективи 

Всього 24      

Кредит 4. Типологічна класифікація мов 

Тема 7. Типологічна класифікація мов 

світу. Фонетичний принцип побудови. 

Класифікація Ф.Боппа. Типологія 

братів Шлегелів. 

14 2 2   10 

Тема 8. Загальні методи типології: 

морфологічний, морфолого-

синтаксичний, структурний, зіставний. 

20  2   18 

Всього 34      

Кредит 5. Аспекти типологічних досліджень 

Тема 9. Лінгвістична генологія: 

структура, напрями, класифікаційні 

підходи. Одиниця генології. Мовний 

тип та тип у мові. 

10 2    8 

Тема 10.Контрастивна лінгвістика. 

Типи мовних контрастивів. 

Контрастиви слов’янських та 

германських мов. 

20     20 

Всього 30      

Кредит 6. Умови та чинники формування мовних союзів 

Тема 11. Ареальна лінгвістика. Іторія 

виникнення. Сучасний погляд, 

перспективи вивчення.  

10  2   8 

Тема 12. Ареальна подібність і мовний 

союз. Типи мовних союзів. 

Характеристика поширених мовних 

союзів. 

10 2 2   8 

Тема 13. Фактори, умови й 

наслідки міжмовних подібностей 

10  2   8 

Всього 30      

Усього годин 180 10 16 0 0 154 

 

5. Теми лекційних занять 

 

№ п/п Назва теми Кількі

сть 

год. 

Кредит 2. Принципи зіставних досліджень 

1.  Тема 3. Принципи зіставних досліджень: принцип суміжності мовних 

явищ, принцип периферії, принцип зіставності. 

2 

Кредит 3. Генеалогічні дослідження мов 

2.  Тема 5. Історія формування генеалогічної класифікації мов.  

Принципи генеалогізму. Сучасні тенденції у формуванні мов на  

основі генеалогії. 

2 

Кредит 4. Типологічна класифікація мов 

3.  Тема 7. Типологічна класифікація мов світу. Фонетичний принцип побудови. 

Класифікація Ф.Боппа. Типологія братів Шлегелів 

2 

Кредит 5. Аспекти типологічних досліджень 

4.  Тема 9. Лінгвістична генологія: структура, напрями, класифікаційні підходи.  



Одиниця генології. Мовний тип та тип у мові. 

Кредит 6. Умови та чинники формування мовних союзів 

5.  Тема 12. Ареальна подібність і мовний союз. Типи мовних союзів. 

Характеристика поширених мовних союзів. 

 

Всього 10 

 
6.Теми практичних занять  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сучасні тенденції розвитку зіставного мовознавства 

1. Тема 1. Порівняльна типологія як розділ мовознавства 2 

Кредит 2. Принципи зіставних досліджень 

2. Тема 3. Принципи зіставних досліджень: принцип суміжності мовних явищ, 

принцип периферії, принцип зіставності. 

2 

Кредит 3. Генеалогічні дослідження мов 

3. Тема 5. Історія формування генеалогічної класифікації мов. 

Принципи генеалогізму. Сучасні тенденції у формуванні мов на 

основі генеалогії. 

2 

Кредит 4. Типологічна класифікація мов 

4. Тема 7. Типологічна класифікація мов світу. Фонетичний принцип 

побудови. Класифікація Ф.Боппа. Типологія братів Шлегелів. 

2 

5. Тема 8. Загальні методи типології: морфологічний, морфолого-

синтаксичний, структурний, зіставний. 

2 

Кредит 5. Аспекти типологічних досліджень 

6. Тема 9. Лінгвістична генологія: структура, напрями, класифікаційні 

підходи. Одиниця генології. Мовний тип та тип у мові. 

 

Кредит 6. Умови та чинники формування мовних союзів 

7. Тема 11. Ареальна лінгвістика. Іторія виникнення. Сучасний погляд, 

перспективи вивчення.  

2 

8. Тема 12. Ареальна подібність і мовний союз. Типи мовних союзів. 

Характеристика поширених мовних союзів. 

2 

9. Тема 13. Фактори, умови й наслідки міжмовних подібностей 2 

 

 
Всього: 16 год 

 
7.Самостійна робота 

 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

год. 

Кредит 1. Сучасні тенденції розвитку зіставного мовознавства  

 Тема 1. Порівняльна типологія як розділ мовознавства 10 

 Тема 2 . Методологія зіставних досліджень  20 

Кредит 2. Принципи зіставних досліджень 

 Тема 3. Принципи зіставних досліджень: принцип суміжності мовних 

явищ, принцип периферії, принцип зіставності. 

6 

20 

 Тема 4. Лінгвістична типологія в синхронії та діахронії: 

дхронічний/синхронічний аспекти вивчення мовних явищ. 

 

Кредит 3. Генеалогічні дослідження мов 

 Тема 5. Історія формування генеалогічної класифікації мов. Принципи 

генеалогізму. Сучасні тенденції у формуванні мов на основі генеалогії. 

8 

12 



 Тема 6. Генеалогічна лінгвістика: структура, принципи, методи, 

перспективи 

 

Кредит 4. Типологічна класифікація мов 

 Тема 7. Типологічна класифікація мов світу. Фонетичний принцип 

побудови. Класифікація Ф.Боппа. Типологія братів Шлегелів. 

10 

18 

 Тема 8. Загальні методи типології: морфологічний, морфолого-

синтаксичний, структурний, зіставний. 

 

Кредит 5. Аспекти типологічних досліджень 

 Тема 9. Лінгвістична генологія: структура, напрями, класифікаційні 

підходи. Одиниця генології. Мовний тип та тип у мові. 

8 

20 

 Тема 10.Контрастивна лінгвістика. Типи мовних контрастивів. 

Контрастиви слов’янських та германських мов. 

 

Кредит 6. Умови та чинники формування мовних союзів 

 Тема 11. Ареальна лінгвістика. Іторія виникнення. Сучасний погляд, 

перспективи вивчення.  

8 

 

 Тема 12. Ареальна подібність і мовний союз. Типи мовних союзів. 

Характеристика поширених мовних союзів. 

8 

 Тема 13. Фактори, умови й наслідки міжмовних подібностей 8 

 Всього 154 

 

 
9. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Теми доповідей та рефератів: Теми комп’ютерних презентацій: 

1. Актуальні проблеми сучасної 

типології. 

2. Порівняльна типологія як розділ 

мовознавства. 

3. Ареальна лінгвістика. 

4. Ареальна подібність і мовний союз. 

1. Балканський мовний союз. 

2. Східно-азійський мовний союз. 

3. Місце української мови в системі 

мов світу. 

4. Типологічна класифікація Ф. Боппа. 

5. Типологічна класифікація 

В.В. Виноградова. 

 
10. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу, проблемне навчання, робота з підручником та додатковими 

джерелами, вправи, спостереження над усним мовленням, спостереження над мовним 

матеріалом, порівняльний аналіз, виразне читання текстів; інтерактивні імітаційні методи 

(рольові ігри, ситуативні завдання). 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

 

Шкала оцінювання 

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 й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, 

складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності 

публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо студент активно працює протягом усього 

практичного заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом 

практичного заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, 

знання відповідної літератури та законодавства з питань оподаткування, здатний 

висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє 

вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, 

робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання. 

Студенту виставляється дуже добре якщо студент активно працює протягом усього 

практичного заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом 

практичного заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, 

знання відповідної літератури та законодавства з питань оподаткування, здатний 

висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє 

вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, 

робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання, 

допускаючи не більше 1-2 помилок або описок. 

 Студенту виставляється добре, якщо студент активно працює протягом 

практичного заняття, питання висвітлені повно, викладення матеріалу логічне, 

обґрунтоване фактами, з посиланнями на відповідні нормативні документи та літературні 

джерела, висвітлення питань завершене висновками, студент виявив уміння аналізувати 

факти й події, а також виконувати навчальні завдання. Але у відповідях допущені 

неточності, деякі незначні помилки, має місце недостатня аргументованість при 

викладенні матеріалу, нечітко виражене ставлення студента до фактів і подій або 

допущені 1-2 фактичні і 1-2 логічні помилки. 

Студенту виставляється достатньо, коли студент у цілому оволодів суттю питань з 

даної теми, виявляє знання лекційного матеріалу, законодавства та навчальної літератури, 

намагається аналізувати факти й події, робити висновки й розв’язувати задачі. Але на 

занятті поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом викладача, дає неповні 

відповіді на запитання, припускається грубих помилок при висвітленні теоретичного 

матеріалу або 3-4 логічних помилок при розв’язанні задач. 

Студенту виставляється задовільно, коли студент виявив неспроможність 

висвітлити питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими 

помилками, відсутні розуміння основної суті питань, висновки, узагальнення, виявлене 

невміння розв’язувати навчальні задачі. 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 300 до 600 балів (за 6 

кредитів), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 6 крд. 

 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопич



Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 Кредит 4 Кредит 5 Кредит 6 увальні 

бали/су

ма 

Т1 Т2 

 

Т1 Т2 

  

Т1 Т2 

 

Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2 Т3 І-50 

ІІ-50 

ІІІ 

50 

ІV 

50 

 

600/100 

30 30 

 

25 

 

45 

 

20 25 

 

 

40 30 30 40 40 20 20 

 

10. Засоби дігностики 

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. 

11. Методи навчання  
Усний виклад матеріалу (описово-розповідний, проблемний виклад), метод 

спостереження над мовою, бесіда (евристична, репродуктивна, узагальнююча, аналітико-

синтетична), робота з підручником, програмоване навчання, використання наочних 

посібників (рисунків, схем, таблиць).  

 
12. 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. : 

Форум, 2000. – 894 с. 

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

376 с. 

 


