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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Вступ до мовознавства» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності «Філологія» СВО 

«Бакалавр». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є мова як знакова природа, а також 

окремі конкретні мови в їх реальному функціонуванні, у статиці й динаміці, в усіх їхніх 

взаємозв’язках та взаємодії з іншими соціальними феноменами (суспільством, свідомістю, 

культурою). 

 

Міждисциплінарні зв’язки: «Вступ до мовознавства» є дисципліною циклу 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки й тісно пов’язана з дисциплінами 

«Історія України», «Філософія», «Етнолінгвістика», «Практичний курс іноземної 

(англійської) мови», «Латинська мова», «Фонетика іноземної (англійської) мови». 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни  «Вступ до мовознавства» є ознайомлення 

здобувачів вищої освіти: 

 з найважливішими поняттями мовознавства;  

 з уявленням про природу та суть мови; 

 з природою мовного знака;  

 зі структурою, ієрархічністю будови, а також основними методами вивчення мови. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Вступ до мовознавства» є  

 визначити предмет і об’єкта мовознавства, проблематики досліджень; 

 ознайомитися з різними поглядами на мову, з різним розумінням її походження та суті; 

 розглянути структурні рівні мови; 

 з’ясувати зв’язок мовознавства з іншими науками; 

 усвідомити поняття про структуру мови, функціонування та взаємодію її структурних 

одиниць, системний характер мови; 

 познайомити здобувачів вищої освіти з історією письма; 

 розглянути різні класифікації мов світу. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у здобувачів вищої освіти має бути 

сформовані такі елементи компетентності: 

 

знання:  

 основні поняття та терміни мовознавства; 

 мова як система, її складові частини та структура; 

 закономірності функціонування мови в суспільстві та її розвиток; 

 класифікація звуків мови, визначення закономірностей їх поєднання, усвідомлення 

фонетичних процесів, природи і структури складу, а також наголосу та інтонації; 



 передумови виникнення, етапи становлення, форми розвитку та види письма; 

 формування принципів орфографії та укладання алфавітів; 

  типи відношень слів у лексичній системі мови; 

  природа фразеологізмів та їх ознаки; 

  типи словників та їх порівняльні характеристики; 

  наукові критерії класифікації мов та закономірності їх історичного розвитку; 

 граматичні значення, категорії, граматичну форму слова, способи вираження 

граматичних значень; 

 ознаки та структура найменшої комунікативної одиниці  - речення; 

 класифікація мов світу; 

 

уміння: 

 класифікувати звуки мови, визначати закономірності їх поєднання, усвідомлювати 

фонетичні процеси, природу і структуру складу, а також наголосу та інтонації; 

 пояснювати певні правописні явища, керуючись принципами орфографії; 

 визначати типи відношень слів у лексичній системі мови; 

  з’ясовувати  природу фразеологізмів та їх ознаки; 

 визначати типи словників та їх порівняльні характеристики; 

 окреслювати  наукові критерії класифікації мов; 

 пояснювати граматичні значення, категорії, граматичну форму слова, способи 

вираження граматичних значень; 

 формулювати ознаки та визначати структуру найменшої комунікативної одиниці  - 

речення; 

 визначати чим регулюється утворення речення та словосполучення, і як вони 

функціонують у мові; 

 застосовувати різні класифікації мов світу для визначення мовних сімей і груп; 

 користуватись здобутими знаннями для інших лінгвістичних дисциплін. 

 

способи мислення: 

 наочно-образне і концептуальне; 

 конкретне і абстрактне; 

 теоретичне, практичне, професійне. 

 

професійні, світоглядні та громадянські якості: 

 лінгвістична (мовна) компетентність майбутнього спеціаліста; 

 розвиток творчих і креативних здібностей, навичок самоосвіти; 

 формування таких якостей особистості, як громадянська свідомість, громадянський 

обов’язок. 

 

морально-етичні цінності: 

 виховання поваги до людської мови взагалі й кожної мови зокрема, зумовлюючи це 

необхідністю дослідження історичному розвитку, нових аспектів тощо, усвідомлюючи 

цінність і можливості кожної мови;  

 виховання толерантного ставлення до мовних та культурних традицій інших народів; 

 виховання поваги й гордості за досягнення лінгвістичної науки, шанобливого 

ставлення до наукових надбань зарубіжних учених; 

 виховання таких чеснот, як обов’язок, порядність, гідність, відповідальність, 

організованість, дисциплінованість, самокритичність. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 3 кредити ЄКТС. 



 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

1. Мовознавство як наука. «Вступ до мовознавства» як наукова дисципліна. 
Мовознавство як наука. Предмет і завдання курсу „Вступ до мовознавства”. 

Система мовознавчих дисциплін. Зв’язок мовознавства з іншими науками. Методи до-

слідження мови. Проблематика мовознавства. 

Напрями мовознавства. Порівняльно-історичне мовознавство. Типологічне 

мовознавство. Ареальна лінгвістика. Функціональна лінгвістика. Психолінгвістика. 

Соціолінгвістика. Когнітивна лінгвістика. 

 

2. Природа, функції і будова мови. 

Мова як суспільне явище. Знаковий характер мови. Мова й інші засоби 

спілкування. Загальнонародна мова і її диференціація. Мовна ситуація.  Система мови.  

Функції мови. Діалектична єдність мови й мислення, мови й мовлення. 

Природні й штучні мови.  

Видатні українські й зарубіжні мовознавці. 

 

3. Теорії походження мови. Взаємодія мов і закономірності їх розвитку.  

Походження мови як проблема мовознавства. Закономірності розвитку мов: 

екстралінгвальні та інтралінгвальні чинники. Мовні зміни та причини їх виникнення. 

Мовні контакти. Запозичення, їх види, шляхи адаптації. 

 

4. Класифікація мов світу. 

Основні класифікації мов світу. Порівняльно-історичний метод: історія 

«відкриття», суть, переваги, недоліки. Споріднені мови, критерії визначення. Генеалогічна 

класифікація мов світу. Принципи генеалогічної класифікації мов. Сім’ї мов. 

Морфологічна класифікація мов світу. 

 

5. Фонетика. Взаємодія звуків у процесі мовлення.  

Фонетика як наука про звуки мови. Аспекти вивчення звуків: фізичний, 

фізіологічний. Голосні і приголосні звуки. Класифікація звуків мови. Позиційні та 

комбінаторні зміни звуків. Фонетичні й історичні чергування. Фонетичне членування 

мовленнєвого потоку. 

 

6. Фонологічні аспекти дослідження в мовознавстві. Просодичні засоби. 

Звукові закони.  

Фонологія як наука про фонеми. Поняття фонеми, її ознаки. Фонема і звук. Фонема 

і її алофони. Фонологічна система. 

 

7. Історія і сучасність письма. 

Значення письма в історії суспільства. Передумови виникнення письма. Предметне 

письмо. Етапи і форми розвитку графічного письма. Історія виникнення і розвитку 

алфавітів, його види. Графіка й орфографія. Принципи орфографії. 

 

8. Лексикологія. 

Лексикологія як наука, її розділи. Основні ознаки слова. Слово й морфема, слово й 

лексема. Межі слів. Слово, поняття, концепт. Семантика і референція. Загальні і власні 

назви. Полісемія. 

 

9. Лексико-семантична система мови. 

Лексичне значення. Типи лексичного значення. 



Лексико-семантичне поле. Синонімія. Омонімія. Антонімія.  

Стилістичне розшарування словникового складу мови. Термінологія. 

Розвиток лексичної системи мови. Історизми й архаїзми. Неологізми. Запозичення. 

Табу і евфемізми. 

Розділи лексикології. Семасіологія. Ономасіологія. Ономастика. Етимологія. 

Фразеологія. Лексикографія. 

 

10. Граматика. Морфологія. 

Граматична будова мови як предмет граматики. Розділи граматики.  

Граматичне значення. Типи граматичних значень слова та засоби їх вираження. По-

няття граматичної форми, парадигми та граматичної категорії.  

Структура слова. Класифікація морфем. Основні морфологічні процеси. Частини 

мови як лексико-граматичні розряди (класи) слів. 

Предмет і завдання словотвору. Словотвірна структура слова. Способи 

словотворення. 

 

11. Граматика. Синтаксис. 

Типи синтаксичних зв’язків у словосполученні. Основні риси речення. Речення і 

судження. Синтаксичні одиниці і категорії. Актуальне членування речення. Текст і 

дискурс. 
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