
 



 

 

 

 



 

Анотація 

У процесі вивчення дисципліни «Новітні напрями сучасної лінгвістики» 

систематизовано, закріплено та розширено теоретичні знання студентів-магістрів, 

розглянуто основні мовознавчі концепції, виокремлено найбільш вагомі та найбільш 

поширені парадигми досліджень мовних та мовленнєвих явищ на сучасному етапі, 

домінуючі лінгвістичні теорії та новітні напрями у вивченні певних філологічних  процесів і 

явищ. У процесі викладання дисципліни забезпечено вміння самостійного аналітичного 

опрацювання та обґрунтування конкретних проблем галузі; удосконалення практичної та 

теоретичної підготовки магістрантів за рахунок надання необхідного мінімуму теоретичних 

знань про основні напрями досліджень у площині сучасного вітчизняного та зарубіжного 

мовознавства, зокрема у таких галузях лінгвістики як політична, комунікативна, когнітивна 

та зіставна лінгвістика, а також у межах гендерного та лінгвокультурологічного підходів до 

мови. Особливу увагу звернено на ознайомлення з оригінальними методологією та 

методиками аналізу, а також специфічними дослідницькими векторами наукового пошуку 

вивчення сучасних методик філологічного аналізу для виявлення проблемних питань 

сучасного мовознавства, формування професійно-педагогічні навичок та вмінь, які необхідні 

магістрантам для їхньої майбутньої науково-дослідницької діяльності; розширення наукової 

парадигми дослідження мовних явищ магістрантів за рахунок вивчення новітніх здобутків 

вітчизняних та зарубіжних лінгвістів; 

Ключові слова: методика лінгвістичного дослідження, мовна комунікація, мовознавчі 

концепції, парадигми досліджень мовних та мовленнєвих явищ, сучасна лінгвістика. 

 

Summary 

 

In the process of studying the discipline "New directions of modern linguistics" the theoretical 

knowledge of master's students is systematized, consolidated and expanded, the main linguistic 

concepts are considered, are identified the most important and most widespread paradigms of 

research of linguistic and speech phenomena at the present stage, dominated linguistic theories and 

the latest trends in the study of certain philological processes and phenomena. In the process of 

teaching the discipline the ability of independent analytical elaboration and substantiation of 

specific problems of the branch is provided; improving the practical and theoretical training of 

postgraduates by providing the necessary minimum of theoretical knowledge about the main areas 

of research in modern domestic and foreign linguistics, in particular in such fields of linguistics as 

political, communicative, cognitive and comparative linguistics, as well as both gender and 

linguistic and cultural approaches to language. Particular attention is paid to acquaintance with 

original methodologies and methods of analysis, as well as specific research vectors of scientific 

research of modern methods of philological analysis to identify problematic issues of modern 

linguistics, the formation of professional and pedagogical skills and abilities that are necessary for 

postgraduates for their future research activities; expanding the scientific paradigm of studying the 

linguistic phenomena of postgraduates by studying the latest achievements of domestic and foreign 

linguists; 

Key words: methods of linguistic research, linguistic communication, linguistic concepts, 

paradigms of researches of linguistic and speech phenomena, modern linguistics. 

 

 

 

 

 



 

ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Новітні напрями сучасної 

лінгвістики» складена Баденковою В. М. відповідно до освітньо-професійної програми 

«Середня освіта (Українська мова і література)» підготовки магістрів спеціальності «014 

Середня освіта (Українська мова і література)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є новітні напрями сучасного мовознавства 

та методологія і методика науково-дослідницької діяльності у площині сучасної вітчизняної 

та зарубіжної лінгвістики. 

Міждисциплінарні зв’язки: курсу «Новітні напрями сучасної лінгвістики» властиві 

зв’язки з теоретичними та спеціальними теоретичними курсами загального 

фундаментального та професійного циклу – «Методологія та організація наукових 

досліджень», «Історія українського мовознавства»,  «Загальне  мовознавство»,  «Історія  

мови»,  «Стилістика», «Історія української літератури»,  «Лінгвофілософія», «Методика 

навчання фахових дисциплін у вищих  навчальних закладах (мова, література)», зі 

спеціальними теоретичними курсами загального лінгвістичного циклу «Прагмалінгвістика», 

«Когнітивна лінгвістика», «Етнолінгвістика», «Лінгвокультурологія», як із суспільними, так і 

з природничими науками. Природничі науки: • математика; •нейролінгвістика; •анатомія і 

фізіологія; сусп.науки: •етнографія; •соціологія; •теорія комунікації; •культурна антропологія  

тощо. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1. Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів із основними 

мовознавчими концепціями, домінуючими лінгвістичними теоріями та новітніми напрямами 

у вивченні певних філологічних  процесів і явищ; вивчення сучасних методик філологічного 

аналізу для виявлення проблемних питань сучасного мовознавства. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Новітні напрями сучасної 

лінгвістики» є: удосконалити практичну та теоретичну підготовку магістрантів за рахунок 

надання необхідного мінімуму теоретичних знань про основні напрями досліджень у 

площині сучасного вітчизняного та зарубіжного мовознавства, зокрема у таких галузях 

лінгвістики як комунікативна, когнітивна та зіставна лінгвістика, а також у межах 

гендерного та лінгвокультурологічного підходів до мови; сприяти набуттю умінь 

самостійного аналітичного опрацювання та обґрунтування конкретних проблем галузі; 

сформувати професійно-педагогічні навички та вміння, які необхідні магістрантам для їхньої 

майбутньої наукової роботи; сприяти систематизації, закріпленню та розширенню 

теоретичних знань освітнього рівня магістра щодо організації науково-дослідницької 

діяльності, розширити наукову парадигму дослідження мовних явищ магістрантів за рахунок 

вивчення новітніх здобутків вітчизняних та зарубіжних лінгвістів; збагатити лексичний запас 

студентів новими термінами з фахової підготовки та розвивати навички використання 

системи основних понять і термінів сучасного мовознавства;  виокремити найбільш вагомі та 

найбільш поширені парадигми досліджень мовних та мовленнєвих явищ на сучасному етапі, 

ознайомити з  оригінальними методологією та методиками аналізу, а також  специфічними 

дослідницькими векторами наукового пошуку, як-от: розвивати вміння і навички всебічного 

аналізу художнього тексту в руслі когнітивного підходу до семантики мовних одиниць. 

Програмні результати навчання:  

ПРН 1. Знання та розуміння предметної галузі й розуміння професійної діяльності. 

Уміння оперувати сучасним категоріально-термінологічним апаратом мовознавства і  

літературознавства; знання найважливіших філологічних вітчизняних і зарубіжних наукових 

шкіл.  

ПРН 3. Знання фундаментальних дисциплін (методики навчання фахових дисциплін, 

теорії мови та літератури, лінгвофілософії) на діахронно-синхронному рівні як теоретичної 

бази дослідницької і прикладної діяльності в галузі мовознавства й літературознавства. 



 

ПРН 5. Вміти використовувати професійно профільовані знання для аналізу й 

інтерпретації художнього, наукового тексту. 

ПРН 7. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ПРН 9. Здатність до пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової інформації, 

отриманої з різних джерел. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальні:  

ЗК 1. Знання загальних питань із філософії науки, методології наукових досліджень та 

організації науки в Україні. 

ЗК 2. Знання провідних тенденцій українського мовно-літературного процесу, основних 

концептуальних положень технологій філологічної освіти. 

ІІ. Фахові:  

ФК 2. Висвітлення історії українського мовознавства з його основними напрямами і 

школами в різні епохи та періоди розвитку лінгвістичної думки; аналіз основних здобутків у 

цій галузі й характеристика діяльності вітчизняних дослідників на тлі всього мовознавчого 

процесу. 

ФК 9. Здатність аналізувати сутність і природу мови, гіпотези її виникнення та етапи 

становлення, дослідження зв’язків з людиною; осягнення мови на філософському ґрунті.  

ФК 10. Володіння основними поняттями, концепціями і фактами сучасної мовознавчої і 

літературознавчої науки. 

ФК 11. Володіння українською мовою на високому рівні й здатність оперувати 

мовними засобами на повний спектр соціокультурних явищ. 

ФК 20. Володіння методологічними прийомами комунікативної поведінки в різних 

культурних контекстах. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Тема 1. Мова – явище соціальне (суспільне). Багатопланова природа  мови. 

Ізоморфізм мовної системи.  

Наука як система уявлень про світ. Суміжні (інтердисциплінарні) із лінгвістикою 

галузі наукових знань. Парадигми дослідження у сучасній лінгвістиці.  

Тема 2. Мовна комунікація. Вербальні та невербальні засоби комунікації. Поняття 

про паралінгвістику та паракінесику. Основи мовної комунікації. Базові поняття мовної 

комунікації. Поняття „комунікація”. Комунікативна лінгвістика. Моделі комунікації. 

Компоненти комунікації. Природа і форми комунікації. Комунікативна діяльність. Вербальні 

компоненти спілкування. Форми мовної комунікації. Комунікативний акт та його ознаки. 

Невербальні засоби комунікації.  

Тема 3. Інтернет-дискурс: структурна специфіка та конститутивні ознаки. 

Медіалінгвістика. Кінесика. Проксеміка. Культура та мова. Міжкультурна комунікація. 

Визначення поняття «культура». Культура, мова та мовлення. Міжкультурна комунікація. 

Аналіз комунікативної ситуації.  

Графодеривація як один із продуктивних способів словотворення, її основні 

різновиди, а також семантичні особливості графічних гібридів. 

Тема 4. Етнолінгвістіка. Антропологічна лінгвістика (етнолінгвістика). «Довідник» 

Франца Боасома. Менталітет. Національний характер. Лінгвокультурологія. Мова і 

національний менталітет. Лінгвокультурологічний підхід до мови. Лінгвокультурологія як 

галузь мовознавства. Напрями дослідження лінгвокультурологічного концепту. 

Гендер і мова. Гендерна лінгвістика. Мовний сексизм. 

Напрями досліджень у площині зіставного мовознавства. Теоцентрична 

теолінгвістика  та лінгвістичний антропоцентризм. Аксіологічна лінгвістика.  

Тема 5. Мова в аспекті її соціальної диференціації. Соціологічний напрям у 

мовознавстві. Соціолінгвістика: витоки, об’єкт, предмет, становлення. Напрями сучасних 

соціолінгвістичних досліджень. Методи соціолінгвістики як синтез лінгвістичних та 

http://sci.house/obschee-yazyikoznanie/etnolingvistika-lingvokulturologiya-yazyik-101235.html
http://sci.house/obschee-yazyikoznanie/etnolingvistika-lingvokulturologiya-yazyik-101235.html
http://sci.house/obschee-yazyikoznanie/etnolingvistika-lingvokulturologiya-yazyik-101235.html
http://sci.house/obschee-yazyikoznanie/aksiologicheskaya-lingvistika-101238.html


 

соціологічних процедур. Соціолінгвістичні проблеми мовознавства. Проблема соціальної 

диференціації мови. Форми існування, соціальні різновиди мов і форми міксації мов. 

Літературна мова, народно-розмовна мова, діалект, койне, жаргон, сленг, арго, піджин, 

креол. Проблема мовної ситуації. Мовні контакти. Диглосія і білінгвізм. Інтерференція та її 

напрями. Інтеркаляція. Проблема мовної норми та варіативності. Основні соціальні статуси 

мови: національна мова, державна мова, мова міжнаціонального та міжнародного 

спілкування. Поняття про штучні мови. 

Тема 6. Мовна політика. Політична лінгвістика. Мова як засіб боротьби за політичну 

владу й маніпуляції суспільною свідомістю. Риторичне мистецтво політиків.  

Корпореальна лінгвістика. 

Тема 7. Нанолінгвістичні напрями: лінгвосенсорика, емотіологія, нейролінгвістика. 

Психолінгвістика як наука та її місце серед наук про людину. Психолінгвістика і 

нейролінгвістика. Психологія мови. Історія виникнення і розвитку психолінгвістики. 

Теоретичні та методологічні питання психолінгвістики. Проблеми психолінгвістики. Слово 

та міф. Мовна система та мовна діяльність. Сприйняття мови. Проблема свідомості. 

Мислення та мова. Лінгвістичні процеси і пізнання. Асоціативні ймовірності у різних мовних 

(мовленнєвих) контекстах. Розвиток мови у дітей.  
Тема 8. Когнітивна лінгвістика та її місце в науці про мову. Когнітивна наука і 

когнітивна лінгвістика. Предмет, об’єкт, витоки когнітивної лінгвістики. Завдання, 

принципи, тематика й напрями когнітивної лінгвістики. Основні поняття когнітивної 

лінгвістики. Сутність концептуалізації і категорізації як основних пізнавальних процесів. 

Когнітивна семантика. Поняття про мовні та концептуальні картини світу та їх дослідження 

в сучасній лінгвістиці. Універсальний та індивідуальний (суб’єктивний) компоненти картини 

світу. Концепт, концептосфера та їх вербалізація засобами національних мов. Проблема 

концепту в сучасній лінгвістиці. Структура концепту. Концепт і мовне значення. Лексичні й 

граматичні концепти.          

Тема 9. Когнітивні підходи до семантики мовних одиниць художнього тексту. 

Методика концептуального аналізу: методика ключових слів; аналіз словникових дефініцій 

ключового слова; вивчення багатозначності слова в процесі його розвитку; аналіз паремій; 

контрактивний аналіз еквівалентних за прямим значенням лексем різних мов; опис концепту 

як набору певних ознак, необхідних для включення їх у певний клас; виділення 

індивідуальних авторських концептів.  

Лінгвістика тексту. Формування і розвиток лінгвістики тексту. спільне й відмінне у 

завданнях традиційної і когнітивної лінгвістики. 

Теорiя неологiї. Лексичнi iнновацiї в сучаснiй теорiї неологiї. Видовi поняття: 

неологiзм, новотвiр, оказіоналізм. Чинники формування мовленнєвих новацій.  

Сучасна зіставна лексикологія: здобутки та перспективи. Становлення зіставної 

лексикології.  Граматичні теорії. 

Тема 10. Синергетика і лінгвістика: перспективи кооперації. Лінгвосинергетика як 

нова галузь лінгвістики. Принципи синергетики як методологія дослідження мови. 

Синергетика як наукова парадигма. Синергетика – це теорія самоорганізації в системах 

різноманітної природи. Теоретичні основи синергетики. Мова  як  складна синергетичної 
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Лінгвістична реліктологія (варіанти назв: реліктолінгвістіка, ретролінгвістіка). 

Тема 11. Функціональна лінгвістика. Лінгвосеміотика. Типи знаків. Специфіка мови 

як знакової системи. Семіот. Будова слова. Семант. Трикутник Огдена-Річардса. Закон 

семант. Відкритість словесного знака. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік (1 семестр). 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, тестування, перевірка виконання 

індивідуальних завдань, контрольних і практичних робіт, завдань для самостійної роботи, 

написання рефератів. 
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