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1. Мета опанування дисципліни: поглиблення і узагальнення теоретико-методологічних 

засад мовознавства, історії лінгвістичної думки; підвищення професійного рівня 

лінгвістичної підготовки. 

 

2. Завдання: дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці здобувачів ВО у 

сфері загального мовознавства; формуванні вмінь та навичок: визначати найважливіші 

історичні періоди, школи, напрями лінгвістичної науки; розуміти загальні особливості мови 

як засобу спілкування, зв’язок між мовою, мисленням та суспільством; ідентифікації 

дефініції основних лінгвістичних термінів, основних гіпотез походження мови та 

закономірностей розвитку мов; застосування принципів та рекомендацій щодо граматичної, 

лексичної, фразеологічної системи мови, синтаксису; аналізу мовних явищ; характеризувати 

основні етапи і періоди історії мовознавства; дослідження й аналіз основних наукових 

досягнень; 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 системноструктурного підходу до мови;  

особливостей семіотичного аспекту мвовознавства;  

особливостей співвідношення мови і мислення, свідомості;  

сутності дихотомії «мова» і «мислення»;  

критеріїв розрізнення фонетики і фонології, специфіку їх проблематики;  

основних рис історичного мовознавства;  

залежність стану мови від стану суспільства; 

характеризувати основні етапи і періоди історії мовознавства  

уміння/навички: 

розрізняти одиниці різних мовних рівнів у різних контекстних умовах;  

давати правильні визначення лінгвістичних термінів, передбачених програмою;  

класифікувати мовні одиниці, застосовуючи разні методи лінгвістики;  

розпізнавати різні типи мовних знаків;  

характеризувати лексичні одиниці різних мов з боку семасіології та 

ономасіології;  

аналізувати основні наукові досягнення сучасної лінгвістики, застосовувати їх 

під час дослідження мовних питань; 

систематизовувати основні лінгвістичні знання. 
 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Мовознавство як наука 



Тема 2. Мова і суспільство 

Тема 3. Мова та історія (розвиток мови) 

Тема 4. Знакова теорія мови 

Тема 5. Мова, мислення і свідомість 

Тема 6. Системно-структурна організація мови. 

Тема 7.Фонологічна система мови. Граматична система мови. 

Тема 8. Лексико-семантична система мови. Проміжні рівні мови. 

Тема 9. Розвиток лінгвістики від давніх часів до XVIII ст. 

Тема 10. Історія мовознавства ХVIII-друга половина ХІХ ст 

Тема 11. Мовознавство кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Тема 12. Сучасне мовознавство 
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