




1 
 

Анотація 

 

У процесі вивчення дисципліни «Теоретичні проблеми мовознавства» узагальнено й 

систематизовано здобуті студентами знання з лінгвістичних дисциплін; розширено 

загальнолінгвістичну підготовку майбутніх фахівців; ознайомлено з основними методами 

наукового дослідження мови, досягненнями сучасного світового та українського 

мовознавства. Поглиблено теорію щодо закономірностей розвитку і функціонування мови в 

її багатоаспектних зв’язках із людиною, суспільством, історією, культурою з урахуванням 

методів дослідження та опису мови; ознайомлення з історією науки про мову, висвітлення з 

її основними напрямами і школами в різні епохи та періоди розвитку лінгвістичної думки та 

з проблематикою сучасного мовознавства. Вироблено уміння давати оцінку основним 

здобуткам та досягненням світового й українського мовознавства; характеризувати 

теоретичні положення різних лінгвістичних концепцій мовознавців; аналізувати сучасні 

теорії фонеми, морфеми, частин мови, простого/складного речення тощо й новітні тенденції 

в розв’язанні питань про співвідношення мови й мислення, мови й мовлення; володіння 

сучасною мовознавчою термінологією; уміння здійснювати порівняльні дослідження 

структурних і функціональних властивостей мов незалежно від характеру генетичних 

відношень між ними; уміння аналізувати мовні явища як об’єктивацію багатофакторної 

діяльності людини; знання про мову як фактор об’єднання етносу, народу, нації; уміння 

застосовувати досягнення національної та світової культури у вирішенні власних 

професійних та життєвих завдань. 

Ключові слова: мовознавство, лінгвістика, методи наукового дослідження, 

лінгвістична концепція, мовне явище. 

 

Summary 

 

 

In the process of studying the discipline "Theoretical problems of linguistics" the knowledge 

acquired by students from linguistic disciplines was generalized and systematized; general linguistic 

training of future specialists was expanded; the basic methods of scientific research of language, 

achievements of modern world and Ukrainian linguistics were acquainted. The theory of the 

regularities of development and functioning of language in its multifaceted relations with man, 

society, history, culture, taking into account the methods of research and description of language 

was deepened; acquaintance with the history of the science of language, coverage of its main 

directions and schools in different epochs and periods of development of linguistic thought and with 

the problems of modern linguistics. The ability to evaluate the main achievements and 

accomplishments of world and Ukrainian linguistics,     to characterize the theoretical positions of 

different linguistic concepts of linguists; analyze modern theories of phonemes, morphemes, parts 

of speech, simple / complex sentences, etc. and the latest trends in solving the relationship between 

language and thinking, language and speech; mastery of modern linguistic terminology; ability to 

carry out comparative studies of structural and functional properties of languages, regardless of the 

nature of the genetic relationship between them; ability to analyze language phenomena as an 

objectification of multifactorial human activity; knowledge of language as a factor of unification of 

ethnic group, people, nation; ability to apply the achievements of national and world culture in 

solving their own professional and life tasks have been elaborated. 

Key words: philology, linguistics, methods of scientific research, linguistic concept, linguistic 

phenomenon. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 01 Освіта / 

Педагогіка 
Нормативна 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – проєкт, 

наукова стаття, реферат 

Спеціальність: 014.01 

Середня освіта (Українська 

мова і література)  

 

Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
7-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 6 

аудиторних – 2 

самостійної роботи студента – 

4 Ступінь 

бакалавра 

 10 год. 

Практичні, семінарські 

 20 год. 

Лабораторні 

http://moodle.mdu.edu.ua/my/ 

- - 

Самостійна робота 

 60 год. 

Вид контролю: екзамен 

Мова навчання – українська. 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 

30 год. – аудиторні заняття, 60 год. самостійна робота (33,3% / 67,7%). 

2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати  

Мета курсу полягає в поглибленому вивченні закономірностей розвитку і 

функціонування мови в її багатоаспектних зв’язках із людиною, суспільством, історією, 

культурою з урахуванням методів дослідження та опису мови; ознайомлення з історією 

науки про мову, висвітлення з її основними напрямами і школами в різні епохи та періоди 

розвитку лінгвістичної думки та з проблематикою сучасного мовознавства.  

Завдання курсу – узагальнити й систематизувати здобуті студентами знання з 

лінгвістичних дисциплін; розширити й поглибити загальнолінгвістичну підготовку 

майбутніх фахівців; ознайомити студентів із основними методами наукового дослідження 

мови, досягненнями сучасного світового та українського мовознавства. 

Передумови для вивчення дисципліни: курс тісно пов’язаний із теоретичними 

проблемами сучасної української літературної мови, історії української літератури, 

загального мовознавства, історії мови. 

Навчальна дисципліна складається з 3 кредитів. 

Програмні результати навчання:  

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

ПРН 2. Знання історії та культури України, основ філософії, що сприяють формуванню 

світогляду й соціалізації особистості в суспільстві. 

ПРН 3. Уміння оперувати сучасним категоріально-термінологічним апаратом 

мовознавства й літературознавства; знання найважливіших методичних та філологічних 

вітчизняних/зарубіжних наукових шкіл. 

ПРН 4. Володіння української мовою на високому рівні й здатність реагувати мовними 

засобами на повний спектр соціокультурних явищ. 

ПРН 5. Знання підґрунтя й історичних віх фундаментальних дисциплін (теоретичні 

проблеми мовознавства та літературознавства, історії української мови, української 

літератури) як теоретичного базису дослідницької й прикладної діяльності в галузі  
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мовознавства і літературознавства. 

ПРН 6. Осмислення процесу формування основних розділів української мови. 

ПРН 8. Уміння використовувати філологічні знання в процесі викладання української 

мови та літератури у відповідних типах середніх навчальних закладів. 

ПРН 12. Сформованість комунікативної компетентності з української мови, здатність 

вдосконалювати та підвищувати її рівень. 

ПРН 13. Здатність оцінювання непередбачуваних проблем у професійній діяльності й 

обдуманого вибору шляхів їх вирішення. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у результаті вивчення курсу 

студент  оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК 6. Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ІІ. Фахові:  
ФК 1. Набуття міцних знань із професійних дисциплін. 

ФК 2.Знання структури філологічної науки, поділу знань на мовознавчу та 

літературознавчу складову, усвідомлення специфіки кожної. 

ФК 4. Знання комплексу лінгвістичних знань про мову як систему, що охоплює 

фонетику, лексику, морфологію, синтаксис, стилістику тексту і культуру мовлення та 

постійно розвивається, уміння оперувати лінгвістичними знаннями у професійній та 

науково-дослідницькій діяльності. 

ФК 5. Здатність оволодівати сучасними знаннями про шляхи розвитку й становлення 

української літературної мови та особливості діалектної мови як її генетичного джерела. 

ФК 6. Здатність давати оцінку основним здобуткам та досягненням світового й 

українського мовознавства; характеризувати теоретичні положення різних лінгвістичних 

концепцій мовознавців; аналізувати закономірності розвитку й функціонування мови в її 

багатоаспектних зв’язках із людиною, суспільством, історією, культурою з урахуванням 

методів дослідження та опису мови. 

ФК 9. Уміння орієнтуватися в актуальних проблемах сучасної лінгвістики загалом та в 

колі проблем етнолінгвістики й лінгвокультурології; досліджувати мову в аспекті культури 

носіїв національної мови; з’ясовувати актуальні проблеми сучасної мовної політики та  

інформаційної політики; інтерпретувати етнотексти, осмисливши лексичний склад 

української мови. 

ФК 13. Здатність до осягнення студентами проблем періодизації історії української 

мови, історичної перспективи розвитку звукової та граматичної систем української мови в її 

зв’язку з іншими слов’янськими та індоєвропейськими мовами, володіння навичками аналізу 

мовних явищ усіх рівнів у давніх текстах. 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Виникнення науки про мову та її розвиток до середини ХІХ століття. 

Тема 1. Історія лінгвістичної думки в стародавні часи. Мовознавство ХІ – ХVІІІ 

ст. 

Початкові уявлення про мову. Мовознавство в Давній Індії. Античне мовознавство, 

його значення для подальшого розвитку науки про мову. Арабська наука про мову. 

Давньокитайське мовознавство.  

Стан мовознавства в Європі епохи Середньовіччя. Європейське мовознавство епохи 

Відродження. Європейське мовознавство ХVІІ – XVIII ст. «Всезагальна раціональна 
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граматика» А. Арно і К. Лансло. Українське мовознавство ХІ–ХІІІ ст. 

Тема 2. Зародження та основні напрями порівняльно-історичного мовознавства. 
Проблема методу мовознавства і питання періодизації порівняльно-історичного 

мовознавства. Передвісники порівняльно-історичного мовознавства. Ф. Бопп, Р. Раск, Я. 

Грімм, О. Востоков – основоположники нового напряму мовознавства ХІХ ст. Філософія 

мови Вільгельма фон Гумбольдта. 

Кредит 2. Розвиток мовознавства з другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. 

Тема 3. Основні напрями в мовознавстві другої половини XIX ст.  
Натуралістичний (біологічний) напрям у порівняльно-історичному мовознавстві. 

Психологічний напрям. Г. Штентайль як один із засновників лінгвістичного психологізму. 

Лінгвістично-філософські погляди О. Потебні. Молодограматизм. 

Історико-культурні течії в мовознавстві (Школа «Слів і речей», Школа «Естетичного 

ідеалізму», Неолінгвістика). І. Бодуен де Куртене і Казанська лінгвістична школа. 

Соціологічний напрям. Лінгвістична концепція Ф. де Соссюра. 

Тема 4. Мовознавство ІІ половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. 

Структуралізм. Структуральні традиції у мовознавстві. Генеративізм у лінгвістиці. 

Генеративна граматика Н. Хомського. Основні напрями сучасного мовознавства. 

Кредит 3. Теорія мовознавства. Методи лінгвістичного дослідження 

Тема 5. Соціальна та знакова природа і теорія мови. Взаємовідношення мови і 

мислення, мови і мовлення 
Соціальна природа мови. Функції мови у суспільстві. Мова як суспільно-історична 

норма. Відображення у мові соціальних чинників. Соціолінгвістика, її предмет, завдання і 

проблеми. Мовознавство і семіотика. Поняття про знак, його ознаки. Структура знака. 

Типологія знаків. Специфіка мовного знака. Знаковість і одиниці мови. Мова як особлива 

знакова система. 

Проблема співвідношення мови і мислення. Психофізичні основи зв’язку мови і 

мислення. Внутрішнє мовлення і мислення. Роль мови у процесі пізнання. Теорія мовної 

відносності та її критика. Основні етапи в дослідженні питання про співвідношення мови і 

мовлення. Проблема співвідношення мови і мовлення в сучасному мовознавстві. 

Тема 6. Мова як системно-структурне утворення. Мова та історія (розвиток мови). 

Методи і прийоми вивчення й опису мов 

Мовна система і мовна структура. Типи відношень у мовній системі. Структурні рівні 

мови. Внутрішні системи мови: а) фонологічна; б) граматична (морфологічний і 

синтаксичний рівні); в) лексико-семантична. Проміжні системи мови. 

Історична змінність мови – її суттєва ознака. Синхронія і діахронія. Зовнішні причини 

мовних змін. Внутрішні причини мовних змін. Диференціація та інтеграція – основні процеси 

розвитку мов. Закони розвитку мов. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усьо

го 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Виникнення науки про мову 

та її розвиток до середини ХІХ століття 

Тема 1. Історія лінгвістичної думки в 

стародавні часи. Мовознавство ХІ – ХVІІІ ст. 

Початкові уявлення про мову. 

Мовознавство в Давній Індії. Античне 

мовознавство, його значення для подальшого 

розвитку науки про мову. Арабська наука про 

мову. Давньокитайське мовознавство.  

20 1 2   17 
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Стан мовознавства в Європі епохи 

Середньовіччя. Європейське мовознавство 

епохи Відродження. Європейське 

мовознавство ХVІІ – XVIII ст. «Всезагальна 

раціональна граматика» А. Арно і К. Лансло. 

Українське мовознавство ХІ–ХІІІ ст. 

Тема 2. Зародження та основні напрями 

порівняльно-історичного мовознавства. 

Проблема методу мовознавства і питання 

періодизації порівняльно-історичного 

мовознавства. Передвісники порівняльно-

історичного мовознавства. Ф. Бопп, Р. Раск, Я. 

Грімм, О. Востоков – основоположники 

нового напряму мовознавства ХІХ ст. 

Філософія мови Вільгельма фон Гумбольдта. 

10 1 2   7 

Усього: 30 2 4   24 

Кредит 2. Розвиток мовознавства з другої 

половини ХІХ – початку ХХІ ст. 

Тема 3. Основні напрями в 

мовознавстві другої половини XIX ст.  

Натуралістичний (біологічний) напрям 

у порівняльно-історичному мовознавстві. 

Психологічний напрям. Г. Штентайль як один 

із засновників лінгвістичного психологізму. 

Лінгвістично-філософські погляди О. Потебні. 

Молодограматизм. 

Історико-культурні течії в мовознавстві 

(Школа «Слів і речей», Школа «Естетичного 

ідеалізму», Неолінгвістика). І. Бодуен де 

Куртене і Казанська лінгвістична школа. 

Соціологічний напрям. Лінгвістична концепція 

Ф. де Соссюра. 

15 2 4   9 

Тема 4. Мовознавство ІІ половини ХХ ст. – 

початку ХХІ ст. 

Структуралізм. Структуральні традиції у 

мовознавстві. Генеративізм у лінгвістиці. 

Генеративна граматика Н. Хомського. Основні 

напрями сучасного мовознавства. 

15 2 4   9 

Усього: 30 4 8   18 

Кредит 3. Теорія мовознавства. Методи 

лінгвістичного дослідження 

Тема 5. Соціальна та знакова природа і 

теорія мови. Взаємовідношення мови і 

мислення, мови і мовлення. 

Соціальна природа мови. Функції мови у 

суспільстві. Мова як суспільно-історична 

норма. Відображення у мові соціальних 

чинників. Соціолінгвістика, її предмет, 

завдання і проблеми. Мовознавство і 

семіотика. Поняття про знак, його ознаки. 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 4   9 
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Структура знака. Типологія знаків. Специфіка 

мовного знака. Знаковість і одиниці мови. 

Мова як особлива знакова система. 

Проблема співвідношення мови і 

мислення. Психофізичні основи зв’язку мови і 

мислення. Внутрішнє мовлення і мислення. 

Роль мови у процесі пізнання. Теорія мовної 

відносності та її критика. Основні етапи в 

дослідженні питання про співвідношення мови 

і мовлення. Проблема співвідношення мови і 

мовлення в сучасному мовознавстві. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Мова як системно-структурне 

утворення. Мова та історія (розвиток мови). 

Методи і прийоми вивчення й опису мов 

Мовна система і мовна структура. Типи 

відношень у мовній системі. Структурні рівні 

мови. Внутрішні системи мови: а) 

фонологічна; б) граматична (морфологічний і 

синтаксичний рівні); в) лексико-семантична. 

Проміжні системи мови. 

Історична змінність мови – її суттєва 

ознака. Синхронія і діахронія. Зовнішні 

причини мовних змін. Внутрішні причини 

мовних змін. Диференціація та інтеграція – 

основні процеси розвитку мов. Закони 

розвитку мов.  

Поняття про методи і прийоми. 

Класифікація методів лінгвістичних 

досліджень. Описовий метод. Порівняльно-

історичний метод. Порівняльний і зіставний 

методи. Структурний метод і його методики. 

 

15 2 4   9 

Усього: 30 4 8   18 

Разом: 90 10 20   60 

4. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Виникнення науки про мову та її розвиток до 

середини ХІХ століття 

 

1. Тема 1. Історія лінгвістичної думки в стародавні часи. 

Мовознавство ХІ – ХVІІІ ст. 

1 

2. Тема 2. Зародження та основні напрями порівняльно-

історичного мовознавства. 

1 

 Кредит 2. Розвиток мовознавства з другої половини ХІХ – 

початку ХХІ ст. 

 

3. Тема 3. Основні напрями в мовознавстві другої половини XIX 

ст.  

2 

4. Тема 4. Мовознавство ІІ половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. 

 

2 

 Кредит 3. Теорія мовознавства. Методи лінгвістичного 

дослідження 

 

5. Тема 5. Соціальна та знакова природа і теорія мови. 2 
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Взаємовідношення мови і мислення, мови і мовлення. 

6. Тема 6. Мова як системно-структурне утворення. Мова та 

історія (розвиток мови). Методи і прийоми вивчення й опису мов. 

2 

 Разом: 10 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Виникнення науки про мову та її розвиток до 

середини ХІХ століття 

 

1. Тема 1. Історія лінгвістичної думки в стародавні часи. 

Мовознавство ХІ – ХVІІІ ст. 

2 

2. Тема 2. Зародження та основні напрями порівняльно-історичного 

мовознавства. 

2 

 Кредит 2. Розвиток мовознавства з другої половини ХІХ – 

початку ХХІ ст 

 

3. Тема 3. Основні напрями в мовознавстві другої половини XIX

 ст.  

4 

4. Тема 4. Мовознавство ІІ половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. 

 

4 

 Кредит 3. Теорія мовознавства. Методи лінгвістичного 

дослідження 

 

5. Тема 5. Соціальна та знакова природа і теорія мови. 

Взаємовідношення мови і мислення, мови і мовлення. 

4 

6. Тема 6. Мова як системно-структурне утворення. Мова та історія 

(розвиток мови). Методи і прийоми вивчення й опису мов. 

40 

 Разом: 20 

 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Виникнення науки про мову та її розвиток до 

середини ХІХ століття 

 

1. Тема 1. Історія лінгвістичної думки в стародавні часи. 

Мовознавство ХІ – ХVІІІ ст. 

17 

2. Тема 2. Зародження та основні напрями порівняльно-

історичного мовознавства. 

7 

 Кредит 2. Розвиток мовознавства з другої половини ХІХ – 

початку ХХІ ст 

 

3. Тема 3. Основні напрями в мовознавстві другої половини XIX 

ст.  

9 

4. Тема 4. Мовознавство ІІ половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. 

 

9 

 Кредит 3. Теорія мовознавства. Методи лінгвістичного 

дослідження 

 

5. Тема 5. Соціальна та знакова природа і теорія мови. 

Взаємовідношення мови і мислення, мови і мовлення. 

9 

6. Тема 6. Мова як системно-структурне утворення. Мова та 

історія (розвиток мови). Методи і прийоми вивчення й опису мов. 

9 

 Разом: 60 
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7. Iндивідуальні навчально-дослідне завдання 

Підготовка проєкту / реферату / наукової статті з актуальних питань українського 

мовознавства 

Основне завдання цього виду діяльності – навчити студентів описувати й аналізувати 

мовні явища, використовуючи різноманітні наукові джерела. 

8. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

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, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання 

конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи 

письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, екзамен) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Оцінка відмінно виставляється тоді, коли відповідь вважається повною, тобто в ній 

містяться визначення всіх понять, про які йдеться в питанні, проаналізовано об’єкт аналізу, 

охарактеризовано його семантичні та структурні ознаки. Відповідь повинна бути чіткою і 

послідовною, супроводжуватися достатньою кількістю прикладів зі слов’янських мов. 

Студенту виставляється дуже добре ставиться за виконання 75 % усіх завдань, якщо 

він у достатній мірі оперує навчальним матеріалом, узагальнює окремі факти, формулює та 

обґрунтовує нескладні висновки. 

Студенту виставляється добре, якщо студент у достатній мірі оперує навчальним 

матеріалом, узагальнює окремі факти, формулює та обґрунтовує нескладні висновки; може 

дати порівняльну характеристику мовних явищ, дає визначення поняттям;  самостійно  

встановлює причинно-наслідкові зв'язки; встановлює синхронність подій у межах курсу, але 

допускає несуттєві неточності; незначні мовні огріхи. У ході відповіді він розкриває питання, 

проте не завжди наводить приклади на підтвердження теоретичного матеріалу.   

Студенту виставляється достатньо, якщо він володіє навчальним матеріалом на 

репродуктивному рівні, поверхово і фрагментарно або володіє частиною навчального 

матеріалу, уміє застосовувати знання в стандартних ситуаціях, але порушує послідовність і 

логічність викладу думок. У відповіді трапляються суттєві мовні помилки. 

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 200 балів (за 3 кредити), тобто сума балів за 
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виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

 

Поточне тестування та самостійна 

робота 

Контрольна 

робота 

Накопичувальні 

бали/ 

Сума 

К1 К2 К3    300/100 

100 100 100   

 

9. Засоби діагностики  

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи (зокрема 

есе, реферати, наукові проекти), презентації результатів досліджень, тестові завдання, 

контрольні роботи. 

10. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу;пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами,  спостереження над усним мовленням, спостереження над мовним 

матеріалом, порівняльний аналіз, виразне читання текстів; ілюстрація − метод навчання, 

який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, 

графіки та ін.). 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. К. : Видавничий центр 

«Академія», 2004. 344 с. 

2. Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної генології: навчальний посібник. К. : Видавничий 

центр «Академія», 2006. 248 с. 

3. Бацевич Ф.С. Філософія мови. Історія лінгвофілософських учень: підручник. К. : 

Видавничий центр «Академія», 2008. 240 с. 

4. Бевзенко С.П. Історія українського мовознавства: навчальний посібник. К. : Вища школа, 

1991. 231 с. 

5. Білецький А.О. Про мову і мовознавство: Навчальний посібник для студентів. К. : 

«АртЕк», 1996. 224 с. 

6. Гайдаєнко І.В. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Загальне мовознавство» 

(Структуральні школи): Херсон : ХДУ, 2003. 43 с. 

7. Гайдаєнко І.В. «Загальне мовознавство» – навчально-методичний комплекс… Херсон : 

ХДУ, 2018. 75 с. 

8. Довбня Л., Товкало Т. Історія українського мовознавства: навчальний посібник в іменах. 

Переяслав-Хмельницький, 2018. 171 с. 

9. Дорошенко С.І. Загальне мовознавство: навчальний посібник. К. : Центр навчальної 

літератури, 2006. 288 с. 

10. Зеленько А. С. До питання про становлення лінгвістичного детермінізму (від структурної 

до когнітивної семантики). Луганськ : Альма-матер,1999. 71. 

11. Зеленько А. С. З історії лінгвістичних вчень. Луганськ : Альма-матер, 2002. 226 с.  

12. Зеленько А.С. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних вчень. Аспекти, методи, 

прийоми та процедури вивчення мови: посібник. Луганськ : Альма-матер, 2002. 283 с. 

13. Зеленько А.С. Загальне мовознавство : навчальний посібник. К. : Знання, 2011. 380 с. 

14. Иванова Л.П. Курс лекций по общему языкознанию. К. : Освіта України, 2006. 312 с. 

15. Кириченко  Г. С., Кириченко  С. В., Супрун А.П. Нариси загального мовознавства: у 2 ч.: 
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навч. посібник /За ред. А. П. Супрун. К. : Ін Юре, 2008. Ч. 1. 168 с.  

16. Кириченко  Г. С., Кириченко  С. В., Супрун А.П. Нариси загального мовознавства: у 2 ч.: 

навч. посібник /За ред. А. П. Супрун. К. : Ін Юре, 2008. Ч. 2. 224 с.  

17. Ковалик І. І., Самійленко С.П. Загальне мовознавство: Історія лінгвістичної думки. К. : 

Вища школа, 1985. 215 с. 

18. Кочерган М. П. Загальне мовознавство: Підручник. К. : Академія, 2010. 464 с. 

19. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику: Учебное пособие. Москва : Флинта, 

2004. 255 с. 

20. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: підручник. Полтава : 

Довкілля, 2006. 716 с. 

21. Семчинський С. В. Загальне мовознавство: підручник для студентів філологічних 

факультетів університетів. К. : АТ «ОКО», 1996. 416 с. 

22. Семчинський С. В. Загальне мовознавство. К. : Вища школа, 1988. 328 с. 

23. Соссюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики. К. : Наукова думка, 1998. 324 с. 

24. Удовиченко Г. М. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних учень. К. : Вища школа, 

1980. 215 с. 

25. Удовиченко Г. М. Загальне мовознавство. Проблеми. Методи. К. : Вища школа, 1994. 235 

с. 

26. Удовиченко Г. М. Загальні питання мовознавства. К. : Вища школа, 2001. 247 с. 

Допоміжна 

1. Алпатов В. М. История лингвистических учений. М. : Языки русской культуры, 1999. 

240 с.  

2. Білецький А. О. Про мову і мовознавство. К. : АртЕк, 1996. 224 с. 

3. Гайдаєнко І.В. Дистрибутивний аналіз як метод дескриптивної лінгвістики. Збірник 

наукових праць «Південний архів». Філологічні науки. Херсон : Вид-во ХДУ, 2003. Вип. 

XXI. С. 130–133. 

4. Гайдаєнко І.В. Наукові засади когнітивної лінгвістики. Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія «Лінгвістика». Збірник наукових праць. Херсон : Вид-во 

ХДУ, 2006. Вип. IV. С. 292–295. 

5. Глущенко В.А. Лінгвістичний метод і його структура // Мовознавство. 2010. № 6. С. 32–

44. 

6. Глущенко В.А. Порівняльно-історичний метод в українському мовознавстві 20-х – 60-х 
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