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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Вступ до мовознавства ” складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки бакалаврів наук з філології за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем бакалавра 

 
напряму 035 філологія 

 
спеціалізації Германські мови і література 
 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
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. 

– 1.3. Кількість кредитів – 2. 
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–  
– 1.4. Загальна кількість годин – 60. 

 
2. Опис навчальної дисципліни 

 
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 
За вибором студента 

Денна форма навчання 
Рік підготовки 

1-й 
Семестр 

2-й 
Лекції 
 34 год. 

Самостійна робота 
 26 год. 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить (%):  
для денної форми навчання – 130 % 

 
 

3. Виклад змісту навчальної дисципліни 
 

Тематичнй блок 1. 
Тема 1. Мовознавство як напрям пізнавальної діяльності людини та його зв’язок з іншими 
науками.  
Сутність мови: погляди на природу мови, мова як суспільне явище, основні соціальні 
функції мови. Функції мови у суспільстві.  
Мова і мовлення: сучасне розуміння понять, історія виділення, особливості. Мова й 
мислення: різновиди мислення, домовне мислення, поняття як основна форма мовного 
мислення. Знакова природа мови: різновиди знаків та знакових систем, специфіка мовних 
знаків. Системний характер мови: поняття мовної системи, основні та проміжні рівні мови, 
типи системних відношень між її одиницями. Синхронія та діахронія як два стани мовної 
системи: розгляд мовних явищ у синхронічному та діахронічному ракурсах як один із 
основних методологічних принципів сучасної лінгвістики. Науки про мову й мовлення. 

 
Тема 2. Фонетика. Акустичний, артикуляційний та функціональний аспекти вивчення звуків 
мовлення. Основні поняття акустики. Будова мовленнєвого апарату людини. Артикуляція. 
Класифікація звуків у слов’янських, германських, романських мовах. Голосні та приголосні 
звуки: загальна характеристика та опис за різними параметрами. Модифікації звуків у 
мовленнєвому потоці. Найважливіші типи комбінаторних та позиційних звукових змін. 
Історичні та функціональні зміни фонет. Явище чергування звуків та його основні різновиди 
(фонетичні та історичні). Склад. Наголос. Інтонація.  
 
Тема 3. Лексикологія. Слово як основна одиниця мови. Співвідношення слова й поняття. 
Проблема визначення слова. Поділ слів на повнозначні та службові. Проблеми лексичної 
семасіології. Лексичне значення. Багатозначність слова (полісемія). Лексико-семантичний 
варіант і його структура. Денотативний і конототивний компоненти значення слова.  
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Словниковий склад мови. Активна й пасивна лексика. Шари лексики. Синоніми. Антоніми. 
Омоніми. Пароніми. Гіпоніми. Лексеми, що виходять з активного вжитку (архаїзми та 
історизми). Лексичні інновації (неологізми, оказіоналізми). Жаргон та арго. Евфемізми. 
Основні шляхи збагачення словникового складу мови. Ономасіологія та етимологія. 
Мотивація слова. Внутрішня форма слова. Завдання та принципи наукової етимології. Явище 
«народної етимології». Фразеологія. Поняття фразеологізму. Основні типи фразеологічних 
одиниць (семантичні і за походженням). Джерела фразеології. Термінознавство. Поняття 
терміна. Системність термінів. Лексикографія. Типи словників. Словникова стаття. 
Специфіка тлумачних, перекладних та ідеографічних словників.  
 
Тема 4. Матеріальна сруктура слова. Поняття морфеми. Класифікація морфем (кореневі та 
службові). Афікси. Основа слова.  
Словотвір. Основні поняття словотвору. Похідне слово та його структура. Способи й типи 
словотворення у слов’янських, германських, романських мовах. Морфологічна класифікації 
мов світу. 
 
Тема 5. Граматика. Лексичне та граматичне значення слова. Поняття граматики та її 
одиниці. Граматичні категорії. Лексико-граматичні категорії.  
Морфологія. Граматична форма слова. Способи вираження граматичних значень (синтетичні 
та аналітичні). Частини мови у слов’янських, германських, романських мовах. Критерії 
виділення частин мови. Характеристика основних частин мови. Іменник. Дієслово.  
Синтаксис. Поняття синтаксичного зв’язку. Словосполучення, різновиди словосполучень. 
Речення як основна одиниця синтаксису. Члени речення. Класифікація речень. Семантика 
речення. Актуальне (комунікативно зорієнтоване) членування речення. Складне синтаксичне 
ціле (надфразова єдність). 

 
Тема 6. Мова й суспільство. Походження мови. Основні різновиди мови, пов’язані із 
внутрішнім структуруванням мовного колективу. Еволюція мови у суспільстві. 
Територіальна диференціація мови та поняття про діалект. Літературна мова як над 
діалектний варіант загальнонародної мови.  
Проблема походження мови та основні гіпотези її виникнення. Формування та розвиток мов. 
Зв’язок трансформацій суспільства та еволюції мови. Історія розвитку мов світу від родо-
племінних до національних. Конвергенція і дівергенція мов. 
Етапи становлення мов слов’янської, германської, романської груп.  
Еволюція писемності, графіки, офрографії. Сучасні різновиди письма. Алфавіт, графіка, 
орфографія. Принципи орфографії. Практична транскрипція. Транслітерація. 
 
Мовна спорідненість та генеалогічна класифікація мов світу. Матеріальна та семантична 
подібність мов як наслідок успадкування спільних елементів від єдиної «мови-предка». 
Поняття «мовної сім’ї». 
 

Тема 7. Мова як суспільно-культурне і когнітивне явище. Онтологія мови, етапи 
засвоєння мови людиною. Мова у поліетнічному суспільстві. Білінгвізм і діглосія. Мовна 
особистість та  її ролі у комунікації.  
Мовні права особистості і мовна політика у країнах світу. 
Етнокультурні проблеми мовної комуникації. Націонільно-культурна специфіка мовленнєвої 
поведінки особистості та лінгво-культурної спільноти. Поняття культурного шоку в мовній 
комуникації.  
Мова як діяльність. Поняття мовленнєвого акту і дискурсу. Постулати і принципи 
комунікації. Прагмалінгвістика. 
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Мова і психологія, мова і когніція. Мовна концептуалізація і категоризація знань. 
Нейролінгвістика і когнітивна лінгвістика. 
  

 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви тем Кількість годин 
Денна форма 

Усього у тому числі 
л п ср 

1 2 3 4 7 
Семестр 2 

Тематичний блок 1 
Тема 1.   2  2 
Тема 2.   2  4 
Тема 3.  4  4 
Тема 4.  4  2 
Тема 5.  6  4 
Тема 6.  8  4 
Тема 7.  6  4 
Підсумковий контроль  2   
Усього  за семестр 60 34 – 26 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Семестр 2 
Тематичний блок 1 

1.1 Тема 1. Природа, сутність, функції мови. Система та 
структура мови. Постулати мови. 

2 

1.2 Тема 2. Фонетика: предмет,одиниці, методи 2 
1.3 Тема 3. Лексикологія 4 
1.4 Тема 4. Матеріальні структура слова  4 
1.5 Тема 5. Граматика. Морфологія. Синтаксис 6 
1.6 Тема 6. Мова й суспільство. 8 
1.7 Тема 7. Мова як суспільно-культурне і когнітивне явище. 6 
 Підсумковий тест 2 
Разом   34 
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5. Самостійна  робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Форма контролю 

 Семестр 7 
Тематичний блок 1 

  

1 Підготовка реферату за темою лекцій 14 реферат 
2 Підготовка до поточного котролю 6 включено до поточного контролю 

3 Підготовка до підсумкового контролю 6 включено до підсумкового 
контролю 

Усього  26  
 

Самостійна робота.Теми для рефератів (за обранням студента): 
1. Природа, сутність мови. 
2. Функції мови.  
3. Одиниці структури мови та система мови.  
4. Науки про мову. 
5. Мова і мовлення. Функції мовлення. 
6. Фонетика: предмет,одиниці, методи.  
7. Мовленнєвий апарат людини.  
8. Класифікація звуків мови.  
9. Історичні й функціональні зміни фонем.  
10. Лексикологія. Слово й поняття.  
11. Типи лексичних значень.  
12. Ономастика і топоніміка. 
13. Словниковий склад  мови. Етимологія.  
14. Шари лексики. Неологізми й архаїзми. 
15. Лексичні запозичення. 
16. Фразеологія. Фразеологізми та їх класифікації. 
17. Групи слів. Синоніми й антоніми. 
18. Непрямі лексичні значення. Метафора й метонімія. 
19. Лексикографія. Типи словників і лексиконів.  
20. Поняття про морфему. Типи морфем.  
21. Словотворення і його засоби.  
22. Граматичне значення та його матеріальне вираження.  
23. Граматичні категорії.  
24. Номінація, Іменні та дієслівні класи 
25. Граматична форма: способи вираження 
26. Морфологія. Частини мови та їх класифікація.  
27. Іменник: його категорії в романських, германських, слов’янських мовах. 
28. Дієслово: його категорії в романських, германських, слов’янських мовах. 
29. Синтаксис. Підрядний та сурядний тип синтаксичного  зв’язку.  
30. Словосполучення.  
31. Речення та його типи.  
32. Актуальне членування речення 
33. Сутність та функції мовної комуникації.   
34. Дисципліни, що вивчають мовну комунікацію.  
35. Класифікації мов світу: генеалогічна, морфологічна.  
36. Слов’янська, германська, романська групи мов. 
37. Відношення мови й суспільства.  
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38. Походження мов.  
39. Еволюція мови у суспільстві. 
40. Етапи становлення мов слов’янської, германської, романської груп.  
41. Розвиток писемності.  
42. Мовна особистість та  її ролі у комунікації.  
43. Мовні права особистості і мовна політика у країнах світу. Білінгвізм і    діглосія. 
44. Онтологія мовлення.  
45. Етнокультурні проблеми мовної комуникації. Поняття культурного шоку. 
46. Мовна комунікація як діяльність. Теорія мовленнєвиї актів. 
47. Теорія дискурсу. Постулати і принципи мовної комунікації 
48. Категоризація та концептуалізація знань. 

 
6. Методи навчання 

1. Словесні методи: розповідь, бесіда, лекція. 
2. Наочні методи: демонстрація, мультімедійна презентація, ілюстрація. 
3. Робота з підручником. 
4. Відеометод, аудіометод. 
5. Метод самоконтролю. 
 

7. Методи контролю 
1. Реферат у письмовій формі. 
2. Поточний письмовий контроль. 
3. Тест – екзаменаційна письмова робота у формі множинного вибору.  

 
 

8. Розподіл балів, які отримують студенти 
    

Поточне тестування та самостійна робота  
Тематичний блок 1 Залік / іспит Сума 

 
Усього 60, з них: 

(реферат – 30,  
Поточнй контроль – 30) 

 
40 

Тест на множинний вибір 

 
100 

 
Критерії оцінювання: 

1. Реферат у письмовій формі – 30 (за умови самостійності та повноти висвітлення питання). 
2. Поточнй контроль – максимум 30:  

- повне й вичерпне висвітлення питання – відмінно,  
- загалом правильне з окремими неточностями– добре,  
- правильне висвітлення половини проблеми – задовільно. 

4. Екзаменаційна контрольна робота – максимум 40 за шкалою:  
 

Критерії оцінювання 
тесту множинного вибору 

 
 

Кількість 
активних 
моментів 

Кількість 
правильних відповідей 
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/ 
бали 
40 36-40 28-35 2-27 19 і менш 

100% відмінно добре задовільно  незадовільно 
 
Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент – 50% учбового матеріалу 

семестра – 30 балів. 
 
Студент допускається до підсумкового семестрового контролю за умови набирання 

мінімальної кількості – 30 балів.  
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 
протягом 
семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи 
(проекту), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    
 

зараховано 
70-89 добре 

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

    10. Рекомендоване методичне забезпечення 
10.1. Базова література 

 
Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства : Підручник. – 2-е вид., перероб. та доп. / 

О. Ю. Карпенко. – К. ; Одеса : Либідь, 1991. – 278 с. 
Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : Підручник. – Вид. 2-ге. / М. П. Кочерган. – К. : ВЦ 

«Академія», 2008. – 368 с. (Альма-матер). 
Алефиренко Н.Ф. Теория языка: вводный курс. – М., 2007. 
Бевзенко С. П. Вступ до мовознавства : Короткий нарис : Навч. посіб. / С. П. Бевзенко. – К. : 

Вища шк., 2006. – 143 с. : іл. 
Донець Л. С. Вступ до мовознавства : Практикум : Навчальний посібник для вузів / 

Л. С. Донець, Л. І. Мацько. – К. : Вища шк., 1989. – 183 с. : іл. – Бібліогр. в тексті. 
Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М., 1987 (1995).  
Семчинський С. В. Загальне мовознавство. – Київ, 1988  
Степанов, Ю.С. Основы общего языкознания. – М., 1975.  
Сусов И.П. Введение в языкознание. – М., 2008. 
Сусов И.П. Введение в теоретическое языкознание: Электронный учебник. – Тверь, 1999 

(http://homepages.tversu.ru/~susov/LingFak1.htm 
<http://homepages.tversu.ru/~susov/LingFak1.htm>)  

Шевченко И. С. Основы теории языковой коммуникации: Учебн. пособие. Рекомендовано 
МОНУ / Харків. гуманіт. ін-т «Народна українська академія».— Х., 2008. — 168 с. 

 
Допоміжна література 

 
Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: Академія, 2004. – 344 с. 
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Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, С. І. Олійник – К. : Вища шк., 1985. 
– 360 с. 

Гируцкий А. А. Введение в языкознание : Учеб. пособие. – 2-е изд., стер. / А. А. Гируцкий. – 
Мн. : «Тетра Системс», 2003. – 288 с. 

Донец П.Н. Основы общей теории межкультурной коммуникации. – Харьков, 2001. – 450 с. 
Журавлёв В. К. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции / В. К. Журавлёв, 

Институт языкознания АН СССР. – М. : Наука, 1982. – 328 с. – Библиогр. : с. 318–325. 
Зиндер Л. Р. Введение в языкознание. Сборник задач : Учебное пособие / Л. Р. Зиндер. – М. : 

Высш. шк., 1987. – 176 с. 
Калабина С. И. Практикум по курсу «Введение в языкознание» : Учебное пособие для вузов / 

С. И. Калабина. – 2-е изд., испр. и доп. – К. : Вища шк., 1985. – 113 с. 
Кодухов В. И. Введение в языкознание : Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / В. И. Кодухов 

– М. : Просвещение, 1987. – 286 с. : ил. – Библиогр. : с. 275. 
Немченко В. Н. Введение в языкознание : учебник для вузов / В. Н. Немченко. – М. : Дрофа, 

2008. – 703, [1] с. 
Панов Е. Н. Знаки, символы, языки / Е. Н. Панов. – М. : Знание, 1980. – 192 с. 
Попова З., Стернин И. Общее языкознание. – М.: 2007.  
Русанівський В. М. Мова в нашому житті / В. М. Русанівський. – К. : Наук. Думка, 1989. – 

112 с. 
Розенталь Д. Э. Справочник лингвистических терминов / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. – 

3-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1985. – 399 с. 
Якобсон, Р. Язык в отношении к другим системам коммуникации // Избранные работы. – М., 

1985.  
Якушин Б. В. Гипотезы о происхождении языка / Б. В. Якушин. – М. : Наука, 1984. – 136 с. 
 

Інформаційні ресурси 
 

Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов : Около 7000 терминов / О. С. Ахманова. 
– М. : Советская энциклопедия, 1966. – 607 с., – Библиогр. : с. 20 (15 назв.), 606 (12 
назв.). 

Журнал «Вопросы языкознания» (компьютерная версия) – 
http://subscribe.ru/catalog/linguistics.qlcv 

Лінвістичний портал MOVA.info – http://www.mova.info/ 
Український мовно-інформаційний фонд – http://www.ulif.org.ua 
Языкознание. Новая версия. – http://libelli.ru/library/tema/sc/filol/lang_nv.htm  

http://subscribe.ru/catalog/linguistics.qlcv
http://www.mova.info/
http://www.ulif.org.ua/
http://libelli.ru/library/tema/sc/filol/lang_nv.htm
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