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ВСТУП 

Навчальна дисципліна “Вступ до мовознавства” передує іншим лінгвістичним 

дисциплінам у системі фахової підготовки філологів. Цей курс містить доступний виклад 

найважливіших відомостей про мову з огляду на сучасний стан мовознавчої науки. 

Ефективна діяльність філолога неможлива без усвідомлення сутності цієї лінгвістичної 

дисципліни, опанування відповідної системи понять і термінів, поглиблення 

лінгвістичного світогляду. 

Метою викладання даної лінгвістичної дисципліни є опосередкування сучасних 

наукових знань про структуру мовної системи, про її основні одиниці та особливості їх 

функціонування, ознайомлення студентів з основними поняттями про мову, її рівнями, 

структурою та функціонуванням, підготовка студентів до сприймання курсів з теорії 

конкретної іноземної мови. У курсі використовуються досягнення вітчизняного і 

зарубіжного мовознавства, викладені в різного роду наукових працях.  

Викладання дисципліни передбачає формування у студентів компетентностей, які 

сприяють абстрактному і логічному мисленню, здатності формулювати власні думки, 

самокритичності, вмінні працювати з джерелами і фактичним матеріалом, грамотно і 

точно формулювати та висловлювати свої позиції, належно їх обґрунтовувати, брати 

участь в аргументованій дискусії. Студенти повинні бути здатними до сприйняття 

основних курсів мовознавчого  напряму. Дана дисципліна закладає підвалини 

спеціальності і вводить у науковий світ для вирішення у подальшому професійних задач 

перекладацької діяльності, пов’язаних з ефективністю теоретико-методичного  базису 

лінгвістичного дослідження, а також розуміння логічного зв’язку з усім набором 

предметів  спеціалізації і досягнень вітчизняного і зарубіжного мовознавства, викладених 

в науковій літературі. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:  

- ознайомлення з мовознавством як наукою; 

- ознайомлення з основами теорії мови; 

- засвоєння лінгвістичних понять, необхідних для вивчення будь-якої 

лінгвістичної дисципліни; 

- осмислення природи, сутності, функцій та будови мови, значення мови для 

окремої людини і людства загалом; 

- розуміння структури мови, функціонування та взаємодії її структурних одиниць, 

системного характеру мови; 

- з’ясування основних принципів, за якими відбувається зміна мови, її еволюція, 

що керує історичним розвитком мови, як пов’язані розвиток суспільства і мови.  
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У результаті вивчення дисципліни “Вступ до мовознавства” студенти повинні:  

знати: 

- змістову структуру мовознавства як науки; 

- основні поняття та терміни мовознавства; 

- етапи становлення та розвитку мовознавства як науки; 

- природу, сутність, функції і будову мови; 

- рівні мовної структури, їх одиниці, категорії, системні відношення; 

- генеалогічну і типологічну класифікації мов світу; 

вміти: 

- давати визначення лінгвістичним поняттям; 

- характеризувати та визначати основні мовні одиниці, явища, процеси кожного з 

рівнів мовної структури; 

- аналізувати мовний матеріал і робити висновки; 

- визначати класифікаційні ознаки мов (за генеалогічною та типологічною 

класифікаціями);  

- використовувати набуті знання на заняттях з інших дисциплін мовознавчого 

циклу. 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменуванняпоказник
ів 

Освітньо-професійна 

програма, рівень 

вищоїосвіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання Кількість кредитів 

ESTS – 3 

Освітньо-професійні 
програми першого рівня 
вищої освіти та освітньо- 

кваліфікаційні 
програмиза усіма 
спеціальностями 

Обов’язкова (базова) 

Кількість модулів – 2 Рік підготовки: 

1-й 1-й 
Загальна 
кількістьгодин – 90 Лекції 
Тижневих годин 
дляденної 
форминавчання: 
аудиторних – 
2самостійної 
роботи – 5 

12 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 2 год. 

Самостійна робота 

64 год. 82 год. 

Вид контролю: екзамен 
 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:для 

денної форми навчання – 29% / 71%; для заочної форми навчання – 9% / 91%.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьохбальною шкалою, де «2» – незадовільно; «3» – задовільно; «4» – добре; «5» – 

відмінно. 

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій формі і 

оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС.  

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВНАВЧАННЯ 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, так і 

інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблемного характеру, міні-

лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, кейс-метод, презентації, 

метод проектної роботи. 

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється шляхом 

виконання студентами: 

- тестових завдань: 

- виступівна наукових заходах; 

- підсумкового екзамену у тестовій формі. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. 

Тема1. “Вступ до мовознавства” як навчальна дисципліна. 

Предмет і проблематика мовознавства. Зміст та основні завдання курсу “Вступ до 

мовознавства”. Коротка історія мовознавства. Місце мовознавства в системі наук. 

Мовознавство й соціальні науки. Мовознавство й природничі науки. Мовознавство та 

філософія. Методи дослідження мови. 

Тема 2. Мова, її суспільна природа, походження й розвиток. 

Сутність мови (суспільна функція та внутрішня структура). Функції мови. 

Комунікативна функція. Когнітивна та акумулятивна функції. Стильові й мовні функції. 

Мова як суспільне явище. Мова й суспільство. Мова та мислення. Діалектична єдність 

мови й мислення. Поняття про соціолінгвістику та психолінгвістику. Мова й мовлення. 

Парадигматичні та синтагматичні зв’язки елементів мовлення. Національна специфіка 

мови та загальнолюдський характер пізнавальної діяльності. Знаковий характер мови. 

Мова та інші засоби спілкування. Основні процеси історичного розвитку мов. Розвиток і 

функціонування мов і діалектів у різні історичні епохи.  

Змістовий модуль 2. 

Тема 3. Фонетика. 

Звуки мови як природна матерія мовлення. Акустичний, артикуляційний аспекти у 

вивченні звуків мови. Фізичний аспект у вивченні звуків мови. Власне лінгвістичний 

(функціональний) аспект у вивченні звуків мови. Акустичні властивості звуків мови. 

Артикуляційна характеристика звуків мови. Фонетичне членування мовленнєвого потоку: 

звук, склад, такт, фраза. Склад як одиниця мовнорухової діяльності людини. Фонетичні 

процеси.  

Тема 4.Лексика й фразеологія. 

Лексикологія. Розділи лексикології: загальна, конкретна, історична, зіставна та 

прикладна. Зв’язок лексикології із семасіологією, ономасіологією, етимологією, 

фразеологією, ономастикою (антропоніміка й топоніміка), лексикографією. Слово як 

одиниця мови. Типи слів Повнозначні (автосемантичні) та службові (синсемантичні) 

слова. Слово й морфема. Слово й лексема. Лексичне значення та звукове оформлення 

слова. Відношення слово – предмет. Відношення слово–поняття. Семантика й референція. 

Внутрішня форма слова; слова мотивовані й немотивовані. Лексичне значення й 

полісемія. Пряме та переносне значення. Багатозначні слова й омоніми; основні шляхи 

утворення омонімів. Розвиток значення слова. Метафора й метонімія. Вільні і стійкі 



6 
 

сполучення слів. Фразеологізми та їх види.Лексико-семантична система 

мовиТермінологічна лексика. Синоніми й синонімічні ряди. Антоніми. Стилістичне 

розшарування словникового складу. Лексика книжної мови. Просторічна лексика; 

діалектизми; жаргонізми та арготизми; вульгарна та лайлива лексика. Загальновживані 

слова як основа єдності лексико-семантичної системи мови. 

Тема 5.Граматика.  

Граматичне значення. Граматичні категорії. Предмет граматики. Розділи 

граматики. Основні одиниці граматичної будови слова; морфема й словоформа, 

словосполучення й речення. Лексичне й граматичне значення, відмінність між ними. 

Граматичні категорії. Морфеміка. Морфологічна будова слова.Синтагматикасинтаксис. 

Основні одиниці синтаксису: словосполучення, речення, складне синтаксичне ціле. 

Семантико-синтаксичні відношення у словосполученні: адвербіальні, об’єктні, 

обставинні. Речення. Предикативність і модальність як основні ознаки речення. 

Класифікація речень. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

В
сь

о
го

  у тому числі 
В

сь
о
го

 у тому числі 

л п с с.р. л п с с.р. 

1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. “Вступ до мовознавства” 

як навчальна дисципліна. 
 2  2 8  

2 

  16 

Тема 2. Мова, її суспільна 

природа, походження й розвиток. 
 4  4 14   2 16 

Разом за модулем 1  6  6 22  2  2 32 

Змістовий модуль 2 

Тема 3. Фонетика.  2  2 10  
2 

  15 

Тема 4. Лексика й фразеологія.  2  2 10    15 

Тема 5. Граматика.   2  4 22  2   20 

Разом за модулем 2  6  8 42  4   50 

Екзамен            

Усього годин  90 12  14 64 90 6  2 82 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 

1. Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичної генології : навч. посіб. / Ф. С. Бацевич. – 

К. : Академія, 2006. – 248 с. 
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3. Білецький А. О. Про мову і мовознавство : навч. посіб. для студ. філол. спец. 

внз / А. О. Білецький. – К. : АртЕк, 1996. – 224 с. 

4. Донець Л. С. Вступ до мовознавства: практикум : навч. посіб. для студ. пед. ін-
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ВНЗ] / М. П. Кочерган ; [М-во освіти і науки України]. – 2-е вид. – К. : Академія, 2010. – 

368 с. 

9. 5.Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства : підручник / М. П. Кочерган 

; М-во освіти і науки України. – К. : Академія, 2006. – 424 с. 

10. Левицький А. Е. Вступ до мовознавства : навч. посіб. для студ. ВНЗ / 

А. Е. Левицький, А. В. Сингаївська, Л. Л. Славова ; М-во освіти і науки України, 

Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 104 с.  

11. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація : навч. посіб. : [для студ. 

ВНЗ] / В. М. Манакін ; [М-во освіти і науки, молоді та спорту України]. – К. : Академія, 

2012. – 286 с.  

12. Маслов Ю. С. Введение в языкознание : учеб. для студ. филол. 

специальностейвузов / Ю. С. Маслов. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М. : Высш. шк., 

1987. – 272 с.  

13. Семчинський С. В. Вступ до порівняльно-історичного мовознавства (на 

матеріалі індоєвропейських мов) : навч. посіб. / С. В. Семчинський ; Київ.нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка. – К. : ВПЦ “Київ. ун-т”, 2001. – 174 с. 

14. Швачко С. О. Вступ до мовознавства (курс лекцій) : посібник / С. О. Швачко, І. 

К. Кобякова. – Вінниця : Нова Кн., 2006. – 224 с. 

15. Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. / 

О. В. Яшенкова. – М-во освіти і науки України. – К. : Академія, 2010. – 312 с.  
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