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1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 03 Гуманітарні 

науки 

Нормативна  

 

Спеціальність  

035 Філологія  

 

 

035.10 Філологія (Прикладна 

лінгвістика) 

 

Рік підготовки: 

2 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: 

Історія становлення та 

розвитку когнітивної 

науки 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

3  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 8 

Ступінь 

магістра 

8  

Практичні, семінарські 

12  

Самостійна робота 

70  

Вид контролю: іспит 

Мова навчання – українська 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 20 год. – аудиторні заняття, 70 год. – 

самостійна робота (22%/78%) 
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Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 03 Гуманітарні 

науки 
Нормативна  

 Спеціальність  

035 Філологія  

 

 

035.10 Філологія (Прикладна 

лінгвістика) 

 

Рік підготовки: 

2 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: 

Історія становлення та 

розвитку когнітивної 

науки 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

3  

Лекції 

 
Ступінь 

магістра 

 4 

Практичні, семінарські 

 6 

Самостійна робота 

 80 

Вид контролю: іспит 

Мова навчання – українська 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: 10 год. – аудиторні заняття, 80 год. – самостійна робота (10%/90%); 
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання  

Мета курсу:  дослідження основних питань когнітивної лінгвістики про мову як засіб 

отримання, зберігання, обробки, переробки й використання знань, спрямованих на 

категоризацію мовою дійсності та внутрішнього рефлексивного досвіду; засвоєння засад 

когнітивної лінгвістики як науки. 

Завдання курсу: 

 осмислити основні питання когнітивної лінгвістики про мову як засіб отримання, 

зберігання, обробки, переробки й використання знань, спрямованих на категоризацію мовою 

дійсності та внутрішнього рефлексивного досвіду; 

 проаналізувати природу мовної компетенції людини, її онтогенезу;  

 визначити специфіку категоризації та концептуалізації досвіду в колективній 

свідомості носіїв мови;  

 описати організацію внутрішнього лексикону, вербальної пам’яті людини; пояснення 

когнітивної діяльності людини у процесах породження, сприйняття й розуміння мови. 

Передумови для вивчення дисципліни: філософія, соціологія, психологія, теорія 

комунікації, комунікативна лінгвістика, етнолінгвістика, етнопсихологія, 

лінгвокультурологія. 

Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів. 

Очікувані результати навчання: застосовувати сучасні методики і технології, зокрема 

інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та 

забезпечення якості наукового дослідження в конкретній філологічній галузі; застосовувати 

знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення 

запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації; 

характеризувати теоретичні та практичні аспекти дисципліни; доступно й аргументовано 

пояснювати сутність конкретних філологічних питань і власну точку зору на них як 

фахівцям, так і широкому загалу; обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для 

аналізу конкретного лінгвістичного матеріалу; оперувати основними поняттями та базовими 

категоріями новітніх прикладних галузей лінгвістики. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: мати уявлення про мову як фактор об’єднання етносу, народу, 

нації; застосувати досягнення національної та світової культури у вирішенні власних 

професійних та життєвих завдань; володіти розвиненою культурою мислення, умінням ясно 

й логічно висловлювати свої думки; формування власної оцінки, позиції щодо історичних 

процесів в Україні та місце української мови як рідної та державної; володіти навичками 

наукової організації праці; розвивати навички самостійного опанування нових знань; уміти 

працювати з довідковою літературою, різнотипними словниками, електронними базами 

даних, системами інформаційного пошуку. 

ІІ. Фахові: уміти застосовувати знання мови на практиці, користуватися мовними 

одиницями; критично оцінювати набутий досвід із позицій останніх досягнень філологічної 

та науки; володіти сучасною лінгвістичною термінологією; володіти мовою як пізнавальним 

знаряддям кодування та трансформації знань; володіти всіма видами мовленнєвої діяльності 

(на базі достатнього обсягу лінгвістичних знань; формувати уміння та навички здійснювати 

мовленнєву діяльність, зумовлену комунікативною метою; засвоїти особливості та види 

текстів, методи, принципи та прийоми лінгвістичного аналізу; володіти основними 

поняттями та критеріями класифікації стилів; стилістикою ресурсів та функціональною 

стилістикою. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит № 1. «Когнітивна лінгвістика в колі когнітивних наук» 

Тема 1. Когнітивна лінгвістика: етапи розвитку, персоналії, проблеми. Витоки та 

міжпредметні зв’язки когнітивної лінгвістики. Напрями когнітивної лінгвістики. Діахронна 

когнітивна лінгвістика.  
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Кредит № 2. «Базові положення та поняття когнітивної лінгвістики» 

Тема 2. Категоріальне та класифікаційне освоєння дійсності. Універсальність і 

національна специфіка когнітивних класифікаційних ознак. Концептуальна та мовна картини 

світу. Поняття концептосфери. 

Тема 3. Проблема структур репрезентації знань. Поняття «когнітивна модель». 

Когнітивна метафора. Теорія прототипів. Фреймова структура концепту. 

Кредит № 3. «Лінгвоконцептологія як науковий напрям» 

Тема 4. Лінгвоконцептологія як самостійний науковий напрям: завдання та головні 

поняття. Осмислення терміну «концепт» у сучасній лінгвістиці. Культурний концепт  

Тема 5. Типологія концептів. Поняття ключового (базового) концепту мовної картини 

світу. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усього у тому числі 

л п лаб інд. ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит № 1. «Когнітивна лінгвістика в колі когнітивних наук» 

Тема 1. Когнітивна лінгвістика: етапи розвитку, 

персоналії, проблеми. Витоки та міжпредметні 

зв’язки когнітивної лінгвістики. Напрями 

когнітивної лінгвістики та їх завдання. Діахронна 

когнітивна лінгвістика. 

26 2 4   20 

Кредит № 2. «Базові положення та поняття когнітивної лінгвістики» 

Тема 2 Категоріальне та класифікаційне 

освоєння дійсності. Універсальність і 

національна специфіка когнітивних 

класифікаційних ознак. Концептуальна та мовна 

картини світу. Поняття концептосфери. 

14 2 2   10 

Тема 3. Проблема структур репрезентації 

знань. Поняття «когнітивна модель». Когнітивна 

метафора. Теорія прототипів. Фреймова 

структура концепту. 

14 2 2   10 

Кредит № 3. «Лінгвоконцептологія як науковий напрям» 

Тема 4. Лінгвоконцептологія як 

самостійний науковий напрям: завдання та 

головні поняття. Осмислення терміну «концепт» 

у сучасній лінгвістиці. Культурний концепт 

24 2 2   20 

 

Тема 5. Типологія концептів. Поняття 

ключового (базового) концепту мовної картини 

світу. 

12  2   10 

Усього годин: 90 8 12   70 
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Заочна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усього у тому числі 

л п лаб інд. ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит № 1. «Когнітивна лінгвістика в колі когнітивних наук» 

Тема 1. Когнітивна лінгвістика: етапи розвитку, 

персоналії, проблеми. Витоки та міжпредметні 

зв’язки когнітивної лінгвістики. Напрями 

когнітивної лінгвістики та їх завдання. Діахронна 

когнітивна лінгвістика. 

22 2    20 

Кредит № 2. «Базові положення та поняття когнітивної лінгвістики» 

Тема 2 Категоріальне та класифікаційне 

освоєння дійсності. Універсальність і 

національна специфіка когнітивних 

класифікаційних ознак. Концептуальна та мовна 

картини світу. Поняття концептосфери. 

22  2   20 

Тема 3. Проблема структур репрезентації 

знань. Поняття «когнітивна модель». Когнітивна 

метафора. Теорія прототипів. Фреймова 

структура концепту. 

22 2    20 

Кредит № 3. «Лінгвоконцептологія як науковий напрям» 

Тема 4. Лінгвоконцептологія як 

самостійний науковий напрям: завдання та 

головні поняття. Осмислення терміну «концепт» 

у сучасній лінгвістиці. Культурний концепт 

12  2   10 

Тема 5. Типологія концептів. Поняття 

ключового (базового) концепту мовної картини 

світу. 

12  2   10 

Усього годин: 90 4 6   80 

 

5. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит № 1. «Когнітивна лінгвістика в колі когнітивних наук» 

1.  Тема 1. Когнітивна лінгвістика: етапи розвитку, персоналії, 

проблеми 

4 

Кредит № 2. «Базові положення та поняття когнітивної лінгвістики» 

2.  Тема 2. Категоріальне та класифікаційне освоєння дійсності. 2 

3.  Тема 3. Проблема структур репрезентації знань. 2 

Кредит № 3. «Лінгвоконцептологія як науковий напрям» 

4.  Тема 4. Лінгвоконцептологія як самостійний науковий напрямок: 

завдання та головні поняття. 

2 

 Разом: 8 

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит № 1. «Когнітивна лінгвістика в колі когнітивних наук» 

1.  Тема 1. Когнітивна лінгвістика: етапи розвитку, персоналії, 2 
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проблеми 

Кредит № 2. «Базові положення та поняття когнітивної лінгвістики» 

2.  Тема 3. Проблема структур репрезентації знань. 2 

 Разом: 4 

 

6. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит № 1. «Когнітивна лінгвістика в колі когнітивних наук» 

1.  Тема 1. Когнітивна лінгвістика: етапи розвитку, персоналії, 

проблеми 

4 

Кредит № 2. «Базові положення та поняття когнітивної лінгвістики» 

2.  Тема 2. Категоріальне та класифікаційне освоєння дійсності. 2 

3.  Тема 3. Проблема структур репрезентації знань. 2 

Кредит № 3. «Лінгвоконцептологія як науковий напрям» 

4.  Тема 4. Лінгвоконцептологія як самостійний науковий напрямок: 

завдання та головні поняття.  

2 

5.  Тема 5. Типологія концептів. Поняття ключового (базового) 

концепту мовної картини світу. 

2 

 Разом: 12 

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит № 2. «Базові положення та поняття когнітивної лінгвістики» 

1.  Тема 2. Категоріальне та класифікаційне освоєння дійсності. 2 

Кредит № 3. «Лінгвоконцептологія як науковий напрям» 

2.  Тема 4. Лінгвоконцептологія як самостійний науковий напрямок: 

завдання та головні поняття. 

2 

3.  Тема 5. Типологія концептів. Поняття ключового (базового) 

концепту мовної картини світу. 

2 

 Разом: 6 

 

6. Самостійна робота  
Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назви кредитів і тем Кількість 

годин 

Кредит № 1. «Когнітивна лінгвістика в колі когнітивних наук» 

1. Тема 1. Історія становлення та розвитку когнітивної лінгвістики як 

науки. Зв'язок когнітивної лінгвістки з іншими науками. 

Завдання: укласти глосарій основних термінів когнітивної 

лінгвістики. 

20 

Кредит № 2. «Базові положення та поняття когнітивної лінгвістики» 

2. Тема 2. Актуальні завдання когнітивної лінгвістики. 

Завдання: підготувати реферативний огляд літератури з когнітивної 

лінгвістики за п’ять років. 

10 

3. Тема 3. Напрями когнітивної лінгвістики.  

Завдання: укласти список літератури з когнітивної лінгвістики за 

п’ять років (із урахуванням дисертаційних розвідок). 

10 
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Кредит № 3. «Лінгвоконцептологія як науковий напрям» 

4. Тема 4. Когнітивне моделювання дійсності. 

Завдання: законспектувати 

Лакофф Дж. Когнитивное моделирование / Дж. Лакофф // Язык и 

интеллект. Из книги «Женщины, огонь и опасные предметы»: пер. с 

англ. и нем. [сост. и вступ. ст. В.В. Петрова]. – М.: Прогресс, 1996. 

– С. 143–185. 

Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живём / Дж. Лакофф, 

М. Джонсон // Теория метафоры: сборник / [общ. ред. 

Н.Д. Арутюновой и М. А. Журинской]. – М.: Прогресс, 1990. – С. 

387–416. 

20 

5. Тема 5. Актуальні питання лінгвоконцептології. 

Завдання: підготувати реферативний огляд літератури. 

Мультимедійна презентація. 

10 

Разом: 70 

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назви кредитів і тем Кількість 

годин 

Кредит № 1. «Когнітивна лінгвістика в колі когнітивних наук» 

1. Тема 1. Історія становлення та розвитку когнітивної лінгвістики як 

науки. Зв'язок когнітивної лінгвістки з іншими науками. 

Завдання: укласти глосарій основних термінів когнітивної 

лінгвістики. 

20 

Кредит № 2. «Базові положення та поняття когнітивної лінгвістики» 

2. Тема 2. Актуальні завдання когнітивної лінгвістики. 

Завдання: підготувати реферативний огляд літератури з когнітивної 

лінгвістики за п’ять років. 

20 

3. Тема 3. Напрями когнітивної лінгвістики.  

Завдання: укласти список літератури з когнітивної лінгвістики за 

п’ять років (із урахуванням дисертаційних розвідок). 

20 

Кредит № 3. «Лінгвоконцептологія як науковий напрям» 

4. Тема 4. Когнітивне моделювання дійсності. 

Завдання: законспектувати 

Лакофф Дж. Когнитивное моделирование / Дж. Лакофф // Язык и 

интеллект. Из книги «Женщины, огонь и опасные предметы»: пер. с 

англ. и нем. [сост. и вступ. ст. В.В. Петрова]. – М.: Прогресс, 1996. 

– С. 143–185. 

Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живём / Дж. Лакофф, 

М. Джонсон // Теория метафоры: сборник / [общ. ред. 

Н.Д. Арутюновой и М. А. Журинской]. – М.: Прогресс, 1990. – С. 

387–416. 

10 

5. Тема 5. Актуальні питання лінгвоконцептології. 

Завдання: підготувати реферативний огляд літератури. 

Мультимедійна презентація. 

10 

Разом: 80 

 

9. Індивідуальні завдання 

9. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

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

ІІ – підготовка та захист контрольної роботи; виконати завдання: проаналізувати 

дисертації та автореферати з дисципліни; написати реферативний огляд авторефератів. 
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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. 

 

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 
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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 150 до 300 балів (за 3 кредитів), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 6 крд. 

 

Поточне тестування та самостійна 

робота 

МКР Іспит Накопичувальні 

бали/ cума 

К1 К2 К3    

50 40 40 50 120/40 300/100 

 

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. Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка / 

Анатолий Павлович Бабушкин. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1996. – 104 с. 

2. Карасик В. И. Лингвокультурная концептология: Учебное пособие к спецкурсу / 

В. И. Карасик, Н. А. Красавский, Г. Г. Слышкин. – Волгоград: Парадигма, 2009. – 116 с. 

3. Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику [Текст]: учебное пособие / 

Валентина Авраамовна Маслова. – М.: Флинта; Наука, 2004. – 296 с. 

4. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика [Текст]: учебное пособие / Валентина 
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Авраамовна Маслова. – Минск : ТетраСистемс, 2005. – 256 с. 

5. Попова З. Д. Когнитивная лингвистика [Текст] / Зинаида Даниловна Попова, 

Иосиф Абрамович Стернин. – М. : АСТ : Восток–Запад, 2007. – 314 с. 

6. Попова З. Д. Очерки по когнитивной лингвистике / Зинаида Даниловна Попова, 

Иосиф Абрамович Стернин. – Воронеж : Изд-во «Истоки», 2003. – 191 с. 

7. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми / Олена 

Олександрівна Селіванова. – Полтава : Довкілля. – К, 2008. 

8. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / Олена 

Олександрівна Селіванова. – Полтава: Довкілля, 2006. – 716 с. 

9. Слышкин Г. Г. Лингвокультурные концепты и метаконцепты: монография / 

Геннадий Геннадьевич Слышкин. – Волгоград : Перемена, 2004. – 340 с. 

Додаткова 
1. Арутюнова Н. Д .Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. - М. : «Языки 

русской культуры», 1999. - 896 с. 

2. Баранов А. Н. Постулаты когнитивной семантики / А. Н. Баранов, 

Д.О. Добровольский // Известия РАН. Серия литературы и языка. – 1997. – Т. 56. – № 1. – С. 

11–21. 

3. Болдырев Н. Н. Концепт и значение слова // Методологические проблемы 

когнитивной лингвистики: научное издание / [под. ред. И. А. Стернина] / Н. Н. Болдырев. – 

Воронеж: ВГУ, 2001. – С. 25–35. 

4. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов: пер. с 

англ. А. Д. Шмелева / А. Вежбицкая. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – 287 с. 

5. Вільчинська Т. П. Концептуалізація сакрального в українській поетичній мові 

ХVII-ХVІІІ ст. : [монографія] / Т. П. Вільчинська. – Тернопіль : Джура, 2008. – 424 с. 

6. Воркачев С. Г. Концепт как «зонтиковый термин» / С. Г. Воркачев // Язык, 

сознание, коммуникация. Вып. 24. – М., 2003 – С. 4–12. 

7. Воркачев С. Г. Методологические основания лингвоконцептологии / 

С. Г. Воркачев // Теоретическая и прикладная лингвистика: Межвуз. сб. науч. тр.. – Воронеж 

: ВГУ, 2002. - Вып. 3. - С. 79–95. 

8. Воркачев С. Г. Лингвокультурная концептология: становление и перспективы 

[Текст] // Известия РАН. Серия литературы и языка. – 2007. – Т. 66. – № 2. – С. 13 – 22. 

9. Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу [Текст] / Ірина 

Олександрівна Голубовська. – К.: Логос, 2004. – 284 с. 

10. Грузберг Л. Концепт, или отчего Америка – концепт, а Финляндия – нет? / Л. 

Грузберг // Филолог: научно-методический журнал Пермского гос. пед. ун-та. – 2002. – № 1. 

– С. 58–61. 

11. Демьянков В. З. Когнитивная лингвистика как разновидность 

интерпретирующего подхода / В.З. Демьянков // Вопросы языкознания. – 1994. – № 4. – С. 

17–33. 

12. Жаботинская С. А. Когнитивная лингвистика: принципы концептуального 

моделирования / С. А. Жаботинская // Лінгвістичні студії. Випуск ІІ. – Черкаси : Сіяч, 1997. – 

С. 3–11.  

13. Жаботинская С. А. Теория номинации: когнитивный ракурс / 

С. А. Жаботинская // Вестник МГУ. – 2003. – Вып. 478. Лексика в разных типах дискурса. – 

С. 145–164. 

14. Зализняк А. А. Ключевые идеи русской языковой картины мира [Текст] / 

[А. А. Зализняк, И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев]. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – 

540 с. 

15. Зусман В. Г. Концепт в системе гуманитарного знания / В. Г. Зусман // 

Вопросы литературы. - М. - 2003. - № 2. 

16. Карасик В. И. Культурные доминанты в языке / Владимир Ильич Карасик // 

Языковая личность: Культурные концепты: сб. научных трудов. – Волгоград-Архангельск: 
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Перемена, 1996. – С. 3–16. 

17. Карасик В. И. Лингвокультурный концепт как единица исследования / 

В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин // Методологические проблемы когнитивной лингвистики: сб. 

научн. трудов / [под ред. И.А. Стернина]. – Воронеж: ВГУ, 2001. – С. 75–80. 

18. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс [Текст] / 

Владимир Ильич Карасик. – М.: Гнозис, 2004. – 390 с. 

19. Карасик В. И. Языковые ключи [Текст] / Владимир Ильич Карасик. – 

Волгоград: Парадигма, 2007. – 520 с. 

20. Касевич В. Б. О когнитивной лингвистике / В. Б. Касевич // Актуальные 

проблемы современной лингвистики. – М.: Флинта: Наука, 2008. – С. 192-200. 

21. Колесов В. В. Язык и ментальность [Текст] / Владимир Викторович Колесов. – 

СПб.: Петербургское Востоковедение, 2004. – 368 с. 

22. Колесов В.В. Языковые основы русской ментальности: учебное пособие / 

В.В. Колесов, М. Вл. Пименова. – Кемерово: Кем-ГУКИ, 2011. – 136 с. (Вып. 14). 

23. Кононенко В. І. Концепти українського дискурсу / В. І. Кононенко. – К.– Івано-

Франківськ : Плай, 2004. – 245 с. 

24. Кононенко В. І. Концепти українського дискурсу / Віталій Іванович 

Кононенко. – К., Івано-Франківськ: Видавництво «Гостинець», 2004. – 192 с. 

25. Кононенко В. І. Мова у контексті культури. Монографія. – Київ – Івано-

Франківськ: «Плай» ЦІТ ПНУ, 2008. – 390 с. 

26. Кравченко В. Базові метафоричні моделі з концептом Європа у політичному 

дискурсі // Семантика мови і тексту: Зб. ст. VIІІ Міжнар. наук. конф. - Івано-Франківськ : 

Плай, 2003. - С. 271–274. 

27. Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, 

Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина / [под общей ред. Е. С. Кубряковой]. – М. : МГУ, 1996. – 245 с. 

28. Кубрякова Е. C. Начальные етапы становления когнитивизма: лингвистика – 

психоло- гия – когнитивная наука / Е. С. Кубрякова // Вопросы языкознания. – 1994. – № 4. – 

С. 34–47. 

29. Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика – 

психология – когнитивная наука / Е.С. Кубрякова // Вопросы языкознания. – 1994. – № 2. 

30. Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века 

(опыт парадигмального анализа) / Е. С. Кубрякова // Язык и наука конца 20 века. – М. : Рос. 

гос. гуманит. ун-т, 1995.– С. 144-238. 

31. Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. Краткий 

словарь когнитивных терминов. – М.: Наука, 1996. – 245 с. 
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