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Перелік компетентностей та
відповідних результатів
навчання, що забезпечує
дисципліна

Попередні умови, необхідні для
вивчення дисципліни

Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з
різних джерел.
Здатність працювати в команді та автономно.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Усвідомлення структури філологічної науки та її
теоретичних основ.
Здатність використовувати в професійній діяльності знання
з теорії та історії мови, що вивчається.
Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв язання професійних завдань.
Усвідомлення значення всіх підсистем мови для вироблення
вмінь аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та
характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв
язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних
підходах.
Знати й розуміти систему мови, загальні властивості
літератури як мистецтва слова,історію мови і літератури, що
вивчається, і вміти застосовувати ці знання у професійній
діяльності.
Організувати процес свого навчання й самоосвіти.
Здійснювати
літературознавчий,лінгвістичний
та
спеціальний філологічний аналіз текстів різних жанрів.
Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та
характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції
обраної
філологічної
спеціалізації:
мовознавства,
літературознавства,
перекладознавства,
прикладної
лінгвістики,уміти застосовувати їх у професійній діяльності.
Навчальна дисципліна сприяє розвитку таких соціальних
навичок: тайм-менеджмент, властивість приймати рішення,
чітке формулювання цілей, позитивне мислення, здатність
формулювати думки, здатність працювати в команді,
аргументація відповідей, урахування усіх точок зору.
Історія та культура України. Методика викладання іноземної
мови. Лінгвокраїнознавство.

Основні теми дисципліни

Мова викладання

Список основної та додаткової
літератури

32 год. лекцій
Основні теми лекцій:
1.Предмет
мовознавства.
Мовознавство
в
системі
наук.Конкретне, загальне, прикладне, зіставне мовознавство:
специфіка термінології.
2.Мова і мислення:спільне та відмінне. Мова як знакова
система. Мова і мовлення. Методи дослідження мови.
3. Фонетика як розділ мовознавства. Предмет вивчення
фонетики. Фонетичні закони. Позиційні та комбінаторні
зміни звуків.
4. Класифікація звуків мовлення. Поняття фонеми.
Фонологічна система. Позиції фонем.
5. Лексикологія. Слово як мовна одиниця. Лексикосемантична система мови.
6. Граматика як розділ мовознавства.Граматичні значення,
граматичні категорії. Основні одиниці граматичної будови
слова.
7. Морфологія як наукова дисципліна. Морфема і
словоформа. Види морфем. Морфеміка. Граматична форма
слова.
8. Синтаксис як розділ граматики. Типи словосполучень.
Синтаксичні зв’язки слів. Речення та його ознаки.
9. Походження мови: гіпотези минулого та сьогодення.
Закономірності розвитку мов. Розвиток мов у різні історичні
епохи.
10. Типологічна класифікація мов, її принципи.
Аглютинативні, інкорпоруючі, ізолюючі, флективні мови.
11 Система комунікативних одиниць у мові.
12.Система граматичних категорій. Категорії роду ,відмінка,
числа., означеності, ступеня якості. Час, вид, спосіб, особа.
Лексико-граматичні розряди.
13.Формування та розвиток національних мов.
14.Мовні сім’ї, їх специфічні особливості. Германські мови:
типологічна характеристика.
15.Наукові методи в мовознавчій науці: ндуктивнодедуктивний,описовий, порівняльно-історичний,зіставний,
структурний та ін. Компонентний та трансформаційний
аналіз.
16.Постмодерні підходи до вивчення мови. Сучасні теорії
дискурсології.
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