
 



 



1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 

  Нормативна 

 
Спеціальність035 Філологія 

Загальна кількість годин 

– 150 год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

(реферат) 

035.10 Філологія. Прикладна 

лінгвістика 

Рік підготовки: 

4-й  

Семестр 

7-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2,5 

самостійної роботи 

студента – 6 

Ступінь бакалавра 

2 год.  

Практичні, семінарські 

10 год.  

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

138 год.  

Вид контролю: іспит 

Мова навчання – українська 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 150 год.: 12 год. – аудиторні заняття, 138 год. – 

самостійна робота (10% / 90%). 

 

 

 



1. Мета, завдання навчальної дисципліни  та результати навчання 
 Мета курсу: ознайомлення із найважливішими напрямами, ідеями й завданнями сучасного 

мовознавства, поглибити й систематизувати основні мовознавчі знання про актуальні проблеми 
сучасної лінгвістики. 

 Завдання курсу: дослідження мови, її природи, сутності та зв’язку із мисленням; вивчення 
будови мови та законів функціонування її у суспільстві; вивчення мови взагалі, що існує у вигляді 
окремих етнічних груп світу; вирішення лінгвістично-філософський проблем; визначення місця 
мовознавства у системі наук; вивчення класифікацій мов світу та розробки методів їх 
дослідження; загальна оцінка мовознавчого дослідження подається залежно від того, що нового 
внесли автори у мовознавчу науку порівняно із своїми попередниками; визначення значення 
мовознавчого дослідження для свого часу; визначення основних етапів розвитку мовознавства; 
визначення бібліографії основних етапів світового мовознавства; формування проблем 
походження мови та її пам’яток; вивчення лінгвостилістичних досліджень мови; дослідження 
проблем, перспектив розвитку та вивчення історії мовознавства. 

Передумови для вивчення дисципліни: «Філософія», «Етнолінгвістика», «Прикладна 

лінгвістика», «Соціолінгвістика». 
 Навчальна дисципліна складається з 5-и кредитів. 
Очікувані результати навчання: використовує українську мову як державну в усіх 

сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні; аргументує свої погляди на 

дискусійні аспекти історії мови; ефективно працює з інформацією: добирає необхідну інформацію 

з різних джерел, критично аналізує й інтерпретує її, впорядковує, класифікує й систематизує; 

організовує процес свого навчання й самоосвіти; демонструє розуміння фундаментальних 

принципів буття людини, суспільства; використовує інформаційні й комунікаційні технології, 

зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності; знає норми літературної мови 

та вміє їх застосовувати у практичній діяльності; знає змістову структуру мовознавства як науки; 

про природу, сутність, функції і будову мови; про кожен з рівнів мовної структури, його одиниці, 

категорії, системні відношення; про генеалогічну і типологічну класифікації мов світу; дає 

визначення поняттям, на позначення яких уживаються терміни, подані в словникові-мінімумі 

лінгвістичних термінів (глосарії); характеризує та визначає основні мовні одиниці, явища, процеси 

кожного з рівнів мовної структури; визначає класифікаційні характеристики мов (за 

генеалогічною та типологічною класифікаціями).  
 Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 
 І. Загальнопредметні: вміти усно й письмово спілкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійній діяльності; 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; проводити дослідження на належному рівні.    

 ІІ. Фахові: розуміти структуру філологічної науки та її теоретичні основи; мати базові 
уявлення про мову як особливу знакову систему, її природу та функції, про генетичну і структурну 
типологію мов світу; фонетичний, лексичний, граматичний рівні мови; вільно, гнучко й ефективно 
використовувати мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 
регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 
комунікативних завдань у різних сферах життя; бути здатним до збирання й аналізу, 
систематизації та інтерпретації мовних фактів; вільно оперувати спеціальною термінологією для 
розв’язання професійних завдань; створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів 
державною мовою. 

 
2. Програма навчальної дисципліни  

 

Кредит 1. Зародження мовознавчої науки. 

Тема 1. Виникнення науки про мову та її розвиток до початку ХІХ ст. Мовознавча 

проблематика в Біблії та Євангелії. Мовознавство в стародавній Індії. Мовознавство в Стародавній 

Греції. Мовознавство в Стародавньому Римі. Арабське мовознавство. Китайське мовознавство. 

Японське мовознавство. Початки українського мовознавства в Київській Русі та в період 

феодальної роздробленості ХІ – ХІІІ ст.  Староукраїнська наука про мову ХІV – ХVІІІ ст. 

Мовознавчі традиції періоду Середньовіччя, епохи Відродження, європейське мовознавство ХVІІ 

– ХVІІІ ст.  

Кредит 2. Розвиток порівняльно-історичного та загального мовознавства в першій 

половині ХІХ ст. 



Тема 2. Порівняльно-історичний (генетичний) метод дослідження мов. Філософсько-

лінгвістична концепція  Вільгельма фон Гумбольдта. Загальне мовознавство. Розвиток 

українського мовознавства. 

Кредит 3. . Мовознавство у другій половині ХІХ ст. 

Тема 3. Розробка основ наукової етимології та лінгвістичної палеонтології. Натуралізм в 

мовознавстві (Август Шлейхер). "Теорія хвиль" Йогана Шмідта. Лінгвістичні погляди 

Ф. І. Буслаєва. Лінгвістичний психологізм і Харківська лінгвістична школа О. О. Потебні. 

Молодограматизм. 

Кредит 4 Мовознавство ХХ ст. 

Тема 4. Розширення кола досліджуваних мов та розшифровка стародавніх письмен в кінці 

ХІХ – початку ХХ століття. Проблеми прамови та її діалектного членування. Соціологізм у 

мовознавстві. Женевська і французька соціологічні школи. Структуралізм в лінгвістиці, його 

концепції та різновиди. Лінгвістична концепція Ф. де Соссюра. Функціональна лінгвістика. 

Празький лінгвістичний гурток (ПЛГ). Типологія мов та мовні універсалії. Неогумбольдтіанські 

ідеї та семантична філософія мови. Етнолінгвістика. Психолінгвістика. Соціолінгвістика. 

Лінгвосеміотика. Інженерно-комп'ютерна лінгвістика. Когнітивна та комунікативна лінгвістика. 

Кредит 5. Поняття про методологію, методику і метод.  

Тема 5. Загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

спостереження, експеримент, моделювання. Лінгвістичні методи. Порівняльно-історичний метод. 

Описовий лінгвістичний метод. Метод лінгвістичної географії. Зіставний (типологічний) метод. 

Структурні методи: дистрибутивний аналіз; методика безпосередніх складників; 

трансформаційний аналіз; компонентий аналіз.  Соціолінгвістичні методи. Психолінгвістичні 

методи. Математичні методи у мовознавстві.  

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма 
Усьо 

го  
у тому числі 

л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Зародження мовознавчої науки. 

Тема 1. Виникнення науки про мову та її 

розвиток до початку ХІХ ст. Мовознавча 

проблематика в Біблії та Євангелії. Мовознавство в 

стародавній Індії. Мовознавство в Стародавній 

Греції. Мовознавство в Стародавньому Римі. 

Арабське мовознавство. Китайське мовознавство. 

Японське мовознавство. Початки українського 

мовознавства в Київській Русі та в період 

феодальної роздробленості ХІ – ХІІІ ст.  

Староукраїнська наука про мову ХІV – ХVІІІ ст. 

Мовознавчі традиції періоду Середньовіччя, епохи 

Відродження, європейське мовознавство ХVІІ – 

ХVІІІ ст.  

30 2 2   26 

Всього: 30 2 2   26 

Кредит 2. Розвиток порівняльно-історичного та загального мовознавства в першій 

половині ХІХ ст.  

Тема 2. Порівняльно-історичний 

(генетичний) метод дослідження мов. 

Філософсько-лінгвістична концепція  Вільгельма 

фон Гумбольдта. Загальне мовознавство. Розвиток 

українського мовознавства. 

30  2   28 

Всього: 30  2   28 

Кредит 3. Мовознавство у другій половині ХІХ ст.  

Тема 3. Розробка основ наукової етимології та 

лінгвістичної палеонтології. Натуралізм в 

30  2   28 



мовознавстві (Август Шлейхер). "Теорія хвиль" 

Йогана Шмідта. Лінгвістичні погляди 

Ф. І. Буслаєва. Лінгвістичний психологізм і 

Харківська лінгвістична школа О. О. Потебні. 

Молодограматизм. 

Всього: 30  2   28 

Кредит 4. Мовознавство ХХ ст. 

Тема 4. Розширення кола досліджуваних 

мов та розшифровка стародавніх письмен в кінці 

ХІХ – початку ХХ століття. Проблеми прамови та 

її діалектного членування. Соціологізм у 

мовознавстві. Женевська і французька соціологічні 

школи. Структуралізм в лінгвістиці, його концепції 

та різновиди. Лінгвістична концепція Ф. де 

Соссюра. Функціональна лінгвістика. Празький 

лінгвістичний гурток (ПЛГ). Типологія мов та 

мовні універсалії. Неогумбольдтіанські ідеї та 

семантична філософія мови. Етнолінгвістика. 

Психолінгвістика. Соціолінгвістика. 

Лінгвосеміотика. Інженерно-комп'ютерна 

лінгвістика. Когнітивна та комунікативна 

лінгвістика. 

30  2   28 

Всього: 30  2   28 

Кредит 5. Поняття про методологію, методику і метод 

Тема 5. Загальнонаукові методи дослідження: 

аналіз, синтез, індукція, дедукція, спостереження, 

експеримент, моделювання. Лінгвістичні методи. 

Порівняльно-історичний метод. Описовий 

лінгвістичний метод. Метод лінгвістичної 

географії. Зіставний (типологічний) метод. 

Структурні методи: дистрибутивний аналіз; 

методика безпосередніх складників; 

трансформаційний аналіз; компонентий аналіз.  

Соціолінгвістичні методи. Психолінгвістичні 

методи. Математичні методи у мовознавстві. 

Структурні методи: дистрибутивний аналіз; 

методика безпосередніх складників; 

трансформаційний аналіз; компонентий аналіз.  

Соціолінгвістичні методи. Психолінгвістичні 

методи. Математичні методи у мовознавстві. 

30  2   28 

Всього: 30  2   28 

Всього  150 2 10   138 

 

6. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількіс

ть год. 

Кредит 1. Зародження мовознавчої науки 

1. Тема 1. Виникнення науки про мову та її розвиток до початку ХІХ ст. 2 

Кредит 2. Розвиток порівняльно-історичного та загального мовознавства в першій половині 

ХІХ ст. 

2. Тема 2. Порівняльно-історичний (генетичний) метод дослідження мов.  

Кредит 3. Мовознавство у другій половині ХІХ ст. 

3. Тема 3. Розробка основ наукової етимології та лінгвістичної палеонтології.  

Кредит 4. Мовознавство ХХ ст. 



4. Тема 4. Розширення кола досліджуваних мов та розшифровка стародавніх 

письмен в кінці ХІХ – початку ХХ століття. 

 

Кредит 5. Поняття про методологію, методику і метод 

5. Тема 5. Загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

спостереження, експеримент, моделювання. Лінгвістичні методи. 

 

Разом: 2 
 
 

Теми практичних занять 
Денна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількіс

ть год. 

Кредит 1. Зародження мовознавчої науки 

1. Тема 1. Виникнення науки про мову та її розвиток до початку ХІХ ст. 2 

Кредит 2. Розвиток порівняльно-історичного та загального мовознавства в першій половині 

ХІХ ст. 

2. Тема 2. Порівняльно-історичний (генетичний) метод дослідження мов. 2 

Кредит 3. Мовознавство у другій половині ХІХ ст. 

3. Тема 3. Розробка основ наукової етимології та лінгвістичної палеонтології. 2 

Кредит 4. Мовознавство ХХ ст. 

4. Тема 4. Розширення кола досліджуваних мов та розшифровка стародавніх 

письмен в кінці ХІХ – початку ХХ століття. 

2 

Кредит 5. Поняття про методологію, методику і метод. 

5. Тема 5. Загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

спостереження, експеримент, моделювання. Лінгвістичні методи. 

2 

Разом: 10 

 

 
8. Самостійна робота 

Денна форма навчання 
№ 
п/п 

Назви кредитів і тем Кількість 
годин 

Кредит 1. Зародження мовознавчої науки 

1

1. 

Тема 1. Виникнення науки про мову та її розвиток до початку ХІХ ст. 

Мовознавча проблематика в Біблії та Євангелії. Мовознавство в 

стародавній Індії. Мовознавство в Стародавній Греції. Мовознавство в 

Стародавньому Римі. Арабське мовознавство. Китайське мовознавство. 

Японське мовознавство. Початки українського мовознавства в Київській 

Русі та в період феодальної роздробленості ХІ – ХІІІ ст.  Староукраїнська 

наука про мову ХІV – ХVІІІ ст. Мовознавчі традиції періоду Середньовіччя, 

епохи Відродження, європейське мовознавство ХVІІ – ХVІІІ ст. 

26 

Всього: 26 

Кредит 3. Розвиток порівняльно-історичного та загального мовознавства в першій 

половині ХІХ ст. 

2

2. 

Тема 3. Порівняльно-історичний (генетичний) метод дослідження мов. 

Філософсько-лінгвістична концепція  Вільгельма фон Гумбольдта. Загальне 

мовознавство. Розвиток українського мовознавства. 

28 

Всього: 28 

Кредит 4. Мовознавство у другій половині ХІХ ст. 

.

3. 

Тема 4. Розробка основ наукової етимології та лінгвістичної 

палеонтології. Натуралізм в мовознавстві (Август Шлейхер). "Теорія хвиль" 

Йогана Шмідта. Лінгвістичні погляди Ф. І. Буслаєва. Лінгвістичний 

психологізм і Харківська лінгвістична школа О. О. Потебні. 

Молодограматизм 

28 

Всього: 28 



Кредит 5. Мовознавство ХХ ст. 

4

4. 

Тема 5. Розширення кола досліджуваних мов та розшифровка 

стародавніх письмен в кінці ХІХ – початку ХХ століття. Проблеми прамови 

та її діалектного членування. Соціологізм у мовознавстві. Женевська і 

французька соціологічні школи. Структуралізм в лінгвістиці, його концепції 

та різновиди. Лінгвістична концепція Ф. де Соссюра. Функціональна 

лінгвістика. Празький лінгвістичний гурток (ПЛГ). Типологія мов та мовні 

універсалії. Неогумбольдтіанські ідеї та семантична філософія мови. 

Етнолінгвістика. Психолінгвістика. Соціолінгвістика. Лінгвосеміотика. 

Інженерно-комп'ютерна лінгвістика. Когнітивна та комунікативна 

лінгвістика. 

28 

Всього: 28 

Кредит 5. Поняття про методологію, методику і метод 

5

5. 

Тема 5. Загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, 

дедукція, спостереження, експеримент, моделювання. Лінгвістичні методи. 

Порівняльно-історичний метод. Описовий лінгвістичний метод. Метод 

лінгвістичної географії. Зіставний (типологічний) метод. Структурні 

методи: дистрибутивний аналіз; методика безпосередніх складників; 

трансформаційний аналіз; компонентий аналіз.  Соціолінгвістичні методи. 

Психолінгвістичні методи. Математичні методи у мовознавстві. Структурні 

методи: дистрибутивний аналіз; методика безпосередніх складників; 

трансформаційний аналіз; компонентий аналіз.  Соціолінгвістичні методи. 

Психолінгвістичні методи. Математичні методи у мовознавстві. 

28 

Всього: 28 

Всього: 138 

 
 

9. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ЗФН); 

ІІ – підготовка та захист контрольної роботи; підготовка доповіді з висвітленням таких 

питань (на вибір): 
Теми рефератів 

1. Основні напрями діяльності Ф. Буслаєва. 
2. Сподвижники Харківської лінгвістичної школи. 
3. Психологізм у мовознавстві: передумови виникнення.  
4. Мовознавча діяльність К.Фосслера. 
5. Мовознавча діяльність Дж.Бертоні і М.Бертолі. 
6. Мовознавча діяльність М.Ф.Сумцова. 
7. Мовознавці про пріоритет впливової функції мови. 
8. Актуальні напрями етнолінгвістики. Теорія Сепіра-Ворфа. 
9. Досягнення вітчизняної етнолінгвістики. «Словник жаргонної лексики» Л.Ставицької. 
10. Основні ідеї нейролінгвістичного програмування. 
11. Поняття про мовний вплив. Феномен сугестії. 
12. Мовознавча діяльність Ф. Сассеті 
13. Основні принципи санскритських грамматик. 
14. Мовознавча діяльність Вільгельма фон Гумбольдта. 
15. Мовознавча діяльність М. Ломоносова 
16. Граматика Ф Максимова 
17. Проблема сутності мови за Дж. Локком 
18. Граматика Пор-Рояля 
19. Аристотель – основоположник формальної логіки. 
20. Китайське ієрогліфічне письмо. 

 
Основне завдання цього виду діяльності – навчити студентів самостійному вивченню 

частини програмного матеріалу; систематизації, поглибленню, узагальненню, закріпленню та 

практичному застосуванню знань студента з навчальної дисципліни та розвити навички 

самостійної роботи. 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 



1) самостійність виконання; 

2) логічність і послідовність викладення матеріалу; 

3) повнота виконання завдання; 

4) обґрунтованість висновків; 

5) використання статистичної інформації та довідкової літератури; 

6) наявність конкретних пропозицій; 

7) якість оформлення; 

8) вміння захищати результати проведеного дослідження. 
 
ІІ. Підготувати ґрунтовні анотації (або рецензії) на статті:  

1. Жайворонок В. В. Лексична підсистема мови і значення мовних одиниць // Мовознавство. – 
1999. – № 6. – С. 32–46.  

2. Масенко Л. Суржик як соціолінгвістичний феномен // Дивослово. – 2003. – № 3. – С. 11–13.  
3. Петренко О. Д., Ісаєв Е. Ш., Петренко Д. О. Мова чоловіків і жінок як одиниця 

соціолінгвістичного дослідження // Мовознавство. – 1999. – № 1. – С. 64–70.  
4. Півторак Г. П. Мовна ситуація в Київській Русі та її вплив на давньоруську периферію // 

Мовознавство. – 1997. – № 4–5. – С. 3–10.  
ІІІ. Підготувати план-конспект статей: 

1. Жайворонок В. В. Мова і духовний розвиток народу // Мовознавство. – 1991. – № 3. – С. 
22–30. 11  

2. Кочерган М. Мовознавство на сучасному етапі // Дивослово. – 2003. – № 5. – С. 24–29.  
3. Мельничук О. С. Мова як суспільне явище і як предмет сучасного мовознавство // 

Мовознавство. – 1997. – № 2–3. – С. 3–19.  
4. Пархонюк Л. До проблеми сутності мови: деякі міркування і роздуми // Дивослово. – 1999. 

– № 11. – С. 15–17. 
 
 

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 кредиту. 

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 250 до 500 балів (за 5 кредитів), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 5 крд. 

 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота  
 

МКР Іспит Накопичуваль
ні бали/ cума 

К1 К2 К3 К 4 К5 

70 70 70 70 70 1-50 
1-50 
1 -50 

40 500/100  

Коефіцієнт для іспиту – 0.6. Іспит оцінюється в 40 балів. 

 

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. Амирова Т.А. История языкознания: учебное пособие / Т.А.Амирова , 

Б.А. Ольховиков, Ю.В. Рождественский – М. : ВЦ «Академия», 2006. – 672 с. 
2. Білецький А.О. Про мову і мовознавство: навчальний посібник / А.О. Білецький. – 

К.: «АртЕК», 1997. – 224 с. 



3. Дорошенко С.І. Загальне мовознавство: Навч. посібник / С.І.Дорошенко. – К. : Центр 
навчальної літератури, 2006. – 288 с. 

4. Зеленько А. С. З історії лінгвістичних вчень. – Луганськ : Альма-матер, 2002. – 297 с.  
5. Зубкова Л.Г. Общая теория языка в развитии: учебное пособие / Л.Г. Зубкова – М. : 

Изд-во РУДН, 2003. – 472 с. 
6. Ковалик І.І. Загальне мовознавство: історія лінгвістичної думки / І.І. Ковалик, С.П. 

Самійленко. – К., 1985. – 373 с. 
7. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: підручник / М.П. Кочерган. – К. : ВЦ 

«Академія», 2003. – 464 с. 
8. Кириченко Г.С., Кириченко С.В., Супрун А.П. Нариси загального мовознавства: 

навчальний посібник у 2-х ч. / Г.С. Кириченко, С.В. Кириченко, А. П. Супрун. – К. : ВЦ «ІнЮре», 
2008. 

9. Семчинський С.В. Загальне мовознавство: підручник / С.В. Семчинський. – К. : АТ 
«ОКО», 1996. – 416 с. 

10. Удовиченко Г. М. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних учень / 
Г. М. Удовчиенко – К. : Вища школа, 1980. – 305 с.  

Допоміжна 
1. Алпатов В. М. История лингвистических учений / В.М.Алпатов  – М. : Языки 

русской культуры, 1999. – 240 с. 
2. Березин Ф.М., Головин Б.М. Общее языкознание / Ф.М. Березин, Б. М. Головин. – 

М., 1979. – 319 с.  
3. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознание / И. А. Бодуен де 

Куртенэ. – М., 1963. – 385 с.  
4. Гируцкий А.А. Общее языкознание / А.А. Гируцкий. – Минск : Тетра-Системс, 2001. 

– 304 с.  
5. Гумбольдт В. фон О различии строения человеческих языков и его влиянии на 

духовное развитие человеческого рода / В. фон Гумбольдт // В.А. Звегинцев. История языкознания 
ХІХ и ХХ веков в очерках и извлечениях. – М., 1960. – 297 с.  

6. Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию / В.А. Звегинцев. – М. : Либроком, 
2009. – 327 с.  

7. Кобилянський Б.В. Короткий огляд історії мовознавства / Б.В. Кобилянський. – К. : 
Радянська школа, 1964. – 287 с.  

8. Кодухов В.И. Общее языкознание / В.И. Кодухов. – М. : Высшая школа, 1974. – 303 с.  
9. Кондрашов Н.А. Общее языкознание / Н.А. Кондрашов. – М. : Просвещение, 1974. – 

224 с.  
10. Ломтев Т.П. Общее и русское языкознание / Т.П. Ломтев. – М. : Наука, 1976. – 384 с.  
11. Німчук В.В. Мовознавство на Україні в ХІV-XVII ст. / В.В. Німчук. – К. : Наукова 

думка, 1985. – 224 с.  
12. Плотников Б.А. Общее языкознание: Семинарий / Б.А. Плотников. – Минск, 1986. – 

320 с.  
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