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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “Основи когнітивної семантики ” складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки «Філологія», спеціальністю «Мова та література 
 
напряму  
035 філологія 

 
спеціалізації 
англійська мова 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

 
 

Метою спецкурсу «Основи когнітивної семантики» є ознайомлення студентів зі станом 
знання у цій галузі й подальше формування навичок наукового мислення та вмінь аналізу 
емпіричного матеріалу. 

Основними завданнями спецкурсу є такі: 
 визначити об’єкт, предмет, мету й завдання когнітивної семантики, з’ясувати її місце 

серед інших мовознавчих наук; 
 схарактеризувати основні інструменти теоретичного опису семантичної системи 

сучасної англійської мови з когнітивних позицій; 
 удосконалити навички роботи студентів з емпіричними даними. 
  У результаті вивчення спецкурсу «Основи когнітивної семантики» студент має знати:  
 об'єкт та предмет когнітивної семантики сучасної англійської мови, її мету та вирішувані 

нею завдання порівняно із семантикою традиційною; 
 методи когнітивно-семантичного опису англійської мови та місце когнітивної семантики 

серед інших лінгвістичних дисциплін; 
 основні категорії когнітивно-семантичного опису сучасної англійської мови; 
 актуальні напрями розвитку когнітивно-семантичної теорії сучасної англійської мови; 
вміти:  
 лінгвістично коректно мислити;  
 самостійно аналізувати англомовний емпіричний матеріал у когнітивному ракурсі. 

  
1.3. Кількість кредитів: 1. 
 
1.4. Загальна кількість годин – 54. 
 

  1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
Нормативна  

 
Денна форма навчання 

 
Рік підготовки –5-й 

 
Семестр – 10-й 

 
Лекції – 16год. 

 
Самостійна робота – 38год. 
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Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 

для денної форми навчання – 1:2 
 
 
 

2. Програма навчальної дисципліни 
Тематичний блок 1  
Тема 1. Когнітивна семантика: загальний огляд 
Тема 2. Прототип, категорія та рівні категоризації 
Тема 3. Домен. Фреймові моделі 
Тема 4. Концептуальна метафора та метонімія  

  
3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви тематичних 

блоків і тем 
Кількість годин 

Денна форма 
Усього  у тому числі 

л п ср 
1 2 3 4 7 

Тематичний блок 1 
Тема 1.  14 6  6 
Тема 2. 14 8  6 
Тема 3. 12 6  6 
Тема 4. 14 8  8 
Разом  54 28  26 

4. Теми лекцій 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Когнітивна семантика: загальний огляд  6 
2 Прототип, категорія та рівні категоризації 8 
3. Домен. Фреймові моделі 6 
4. Концептуальна метафора та метонімія. Презентація проектів із 

когнітивної семантики. Модульний тест 1 
8 

Разом 28 
                            

6. Самостійна  робота 
№ 

з/п 

Назва підтеми та пункту  Кількість 

годин 

Тематичний 
блок 1 

Тема 1. п. 3 6 

Тема 2., п. 3.  6  

Тема 3., п. 4  6  

Тема 4., п. 5 Підготовка проекту з когнітивної семантики 
сучасної англійської мови (факультативно). 

8  

Разом 26 
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Методи навчання 

 
1. Словесні методи: лекція 
2. Наочні методи: ілюстрація 
3. Практичні методи: реферат 
4. Робота з бібліографічними джерелами 

 
7. Методи контролю 

 
1. Метод усного контролю (поточний): врахування активності студентів на лекціях 
(характер питань, відповіді на проблемні питання лектора).  
2. Метод письмового контролю: реферат.  
3. Метод тестового контролю: тест на множинний вибір  
4. Метод самоконтролю.  
 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

  
 

Поточна успішність та тестування 
Підсумковий 
cеместровий 

контроль 
(залік) 

 
Сума 

Відвідування  Учбова активність  Поточний тестовий 
контроль 

15 15 30 40 100 
   

Форми контролю навчальних здобутків студентів:  
тести множинного вибору на 10 / 20 питань. 

 
Критерії оцінювання: 

Шкала відповідності оцінки (за національною системою) 
кількості штрафних балів 

 
 Кількість 

активних 

моментів 

Кількість 

штрафних 
балів 

на «5» 

Кількість 

штрафних 
балів 

на «4» 

Кількість 

штрафних 
балів 

на «3» 

Кількість 

штрафних 
балів 

на «2» 

Тест множинного 
вибору 

20 0-2 3-6 7-10 11 і більше 

Тест множинного 
вибору 

10 0-1 2-3 4-5 6 і більше 

 
Студент отримує допуск до підсумкового семестрового контролю, якщо він впорався з 50 % 

учбового матеріалу тематичного блоку, тобто набрав не менше 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 
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80 – 100 відмінно    
 

зараховано добре  
60-79 

задовільно  50-59 

1-49 незадовільно не 
зараховано 

 
10. Методичне забезпечення 

 
Морозова О.І. Роздаткові матеріали та завдання для самостійної роботи зі спецкурсу «Основи 
когнітивної семантики» (в електронному варіанті) 

 
10.1. Рекомендована література 

Базова 
 

1. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии. – Тамбов: Изд-
во ТГУ, 2001. – 56 с. 
2. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных 
терминов. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – 245 с. 
3. Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. – Воронеж: Истоки, 2003. – 
110 с. 
4. Evans V., Green M. Cognitive Linguistics: An Introduction. –  Edinburgh, Edinburgh University 
Press, 2006. – P.153-470. 

 
Допоміжна 

 
1. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной 
точки зрения. Роль языка в познании мира. – М.: Языки слав. культуры, 2004. – 560 с. 
2. Новое в зарубежной лингвистике. Вып.23: Когнитивные аспекты языка. – М.: Прогресс, 1988. 
– 320 с. 
3. Никитин М.В. Курс лингвистической семантики: Учеб. пособ. – СПб.: Научный центр 
проблем диалога, 1996. – 760 с. 
4. Croft W., Cruse A. Cognitive Linguistics. – Cambridge: CUP, 2004. – 356 p. 
5. Lakoff G. Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind. – Chicago, 
London: The University of Chicago Press, 1987. – 614 р. 

 
10.2. Інформаційні ресурси 

 
Матеріали веб-сайту englishtips.org, twirpx.  
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