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Перелік компетентностей та
відповідних результатів
навчання, що забезпечує
дисципліна

Попередні умови, необхідні для
вивчення дисципліни
Основні теми 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, вміти застосовувати їх 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.
32 год. лекцій
Основні теми лекцій:

Мова викладання

Список основної та додаткової
літератури

1. Мовознавство як базова філологічна дисципліна.
2. Загальнонаукові методи дослідження мови.
3. Теорія лінгвістики про походження мови.Гіпотези:
звуконаслідувальна, вигукова, звукосимволічна, трудова.
4. Теорія моно- та полігенезу в сучасній лінгвістиці.
5. Теорія А.Шлейхера та її вплив на проблему генеалогічної
класифікації мов світу.
6. Типологічна класифікація мов А.та Ф.Шлегеля.
7. Наукове новаторство В.Гумбольдта та його значення для
сучасного мовознавства.
8. Лінгвістичний переворот Фердинанда де Соссюра:
розмежування понять «мова» і «мовлення».
9. Сучасні наукові пошуки в дослідженні лексикосемантичних категорій.
10. Дефініції мова та мислення в науковій інтерпретації
О.Потебні.
11. Вплив на сучасну теорію лінгвістики наукових відкриттів
Е.Сепіра.
12. Індекс синтетичності мов у науковій інтерпретації
Дж.Грінберга.
13. Лінгвістичні відкриття О.Ісаченка.
14. Проблеми класифікації частин мови в сучасній
лінгвістиці.
15. Лексикографічні здобутки сучасного мовознавства.
16. Сучасна теорія лінгвістики та дискурсологія.
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