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Мета – ознайомлення студентів з фундаментальними поняттями системи й 

структури мови на матеріалі слов’янських, германських, романських, східних мов, 

зокрема, з основами  фонетики, лексикології, граматики, з принципами 

мовознавства як науки, з походженням та історичним розвитком мови, її 

генеалогічною та типологічною класифікаціями, з проблемами сутності та 

фінкціонування мови, її системи та структури, з відношенням мови й суспільства, 

мови й мислення, а також з розвитком письма, графіки, орфографії. Завданням 

курсу є надати студентам можливість розуміння базових принципів  мови як 

системи й структури на матеріалі різних європейських мов за у порівнянні з 

рідною мовою; систематизація та поглиблення наявних знань із фонетики, 

лексикології, фразеології, граматики, словотвору;  ознайомлення із 

найважливішими темами курсу загального мовознавства (сутність мови та її 

основні функції, співвідношення мови й мислення, знакова природа мови, її 

походження та закономірності історичного розвитку, форми існування та 

різновиди, класифікація мов світу на основі їхньої спорідненості та морфологічної 

будови тощо); поясненні базових лінгвістичних понять і термінів. Згідно з 

вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:  

– природу мови як явища системного характеру з ієрархічною структурою і 

взаємозалежними елементами: 

– особливості побудови мови як системи різних рівнів та їхні базові одиниці; 

– причини поділу мовленнєвої діяльності людини на мову та мовлення; 

– основні аспекти взаємозв’язку мови та мислення; 

– специфіку знакової природи мови; 



– характер функціонування мови в суспільстві; 

– найбільш поширені гіпотези походження мови; 

– закономірності мовної еволюції; 

– підґрунтя генеалогічної та типологічної класифікацій мов світу, а також їхню 

структуру; 

– зміст базових мовознавчих понять і термінів.  

вміти: використовувати здобуті теоретичні відомості в практичному аналізі 

мовних одиниць фрагментів на прикладах мовного матеріалу романськими, 

германськими, слов’янськими мовами, що є необхідною умовою створення 

фундаментальної бази для мовної складової загальної комунікативної компетенції 

майбутнього викладача / перекладача, зокрема: 

– орієнтуватися в межах понятійно-термінологічного апарату сучасної 

лінгвістичної науки; 

– застосовувати отримані теоретичні знання в процесі аналізу конкретного 

мовного матеріалу; 

– систематизувати інформацію та робити власні висновки. 
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