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1. Мета опанування дисципліни: формування лінгво-теоретичної основи: 

загальних відомостей про мову та мовознавство як науку, природу й сутність 

мови, її походження, закономірності розвитку та функціонування на різних 

історичних етапах; формування у студентів сучасних паралінгвістичних знань 

про структуру, закономірності та найбільш важливіші аспекти мовної, у тому 

числі і міжкультурної комунікації.  

 

2. Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці 

здобувачів ВО у сфері мовознавства та теорії мовної комунікації; формуванні 

вмінь та навичок: про природу, сутність та будову мови, її походження і 

розвиток, фонетичної, граматичної, лексичної, фразеологічної та синтаксичної 

система мови, про головні структурно-функціональні рівні мови, їх одиниці та 

відношення; використання та дотримання структури комунікативного акту, 

понятійного апарату теорії мовної комунікації та видів мовленнєвої діяльності; 

ідентифікації сімей мов світу, основних гіпотез походження мови та 

закономірностей розвитку мов; застосування принципів та рекомендацій щодо 

граматичної, лексичної, фразеологічної системи мови, синтаксису; аналізу 

мовних явищ; оцінювання комунікативної особистісті; дослідження 

універсальних та етноспецифічних аспектів мовного спілкування; семантичних 

та прагматичних аспектів розмовної мови. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:  

знання і розуміння:  

 основних проблем і напрямів сучасного мовознавства;  

 сутності системно-структурного підходу до мови;  

 особливостей семіотичного аспекту мовознавства;  

 особливостей співвідношення мови і мислення;  

 сутності дихотомії «мова» і «мислення»;  

 критеріїв розрізнення фонетики і фонології, специфіку їх проблематики;  

 аспектів вивчення лексики: ономасіологію, семасіологію, етимологію;  



 основних понять та категорій граматики, особливостей їх вияву у мовах 

різної будови;  

 основних рис історичного мовознавства;  

 типів класифікації мов світу;  

 найважливіших аспектів мовної, у тому числі і міжкультурної комунікації; 

 базових понять теорії мовної комунікації. 

застосування знань і розумінь:  

 вміння та навички розрізняти одиниці різних мовних рівнів у різних 

контекстних умовах;  

 давати правильні визначення лінгвістичних термінів, передбачених 

програмою;  

 класифікувати мовні одиниці, застосовуючи різні методи лінгвістики;  

 розпізнавати різні типи мовних знаків;  

 аналізувати звуки мов світу в аспектах акустичному, артикуляційному та 

функціональному;  

 характеризувати лексичні одиниці різних мов з боку семасіології та 

ономасіології;  

 визначати особливості граматичної будови різних мов світу; 

 аналізувати комунікативні акти 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Вступ до мовознавства як лінгвістична дисципліна 

Тема 2. Природа, сутність та будова мови 

Тема 3. Походження і розвиток мови 

Тема 4. Класифікації мов світу 

Тема 5. Фонологічна система вивчення мови 

Тема 6. Фонетичні одиниці, засоби та процеси 

Тема 7. Лексика і фразеологія 

Тема 8. Граматична система мови. Синтаксис 

Тема 9. Предмет і завдання курсу. Суть спілкування 

Тема 10. Основні поняття теорії мовної комунікації 

Тема 11. Висловлювання у структурі комунікативного акту 

Тема 12. Код у структурі комунікативного акту 

Тема 13. Комунікативна особистість 

Тема 14. Категорія контакту 
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