




ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни професійної підготовки

бакалаврів «Вступ до мовознавства» складена відповідно до освітньо-

професійної програми «Германські мови та літератури (переклад включно)».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є мовознавство як наука та

мова в усіх її проявах.

Міждисциплінарні зв’язки: у межах освітньо-професійної програми

«Германські мови та літератури (переклад включно)» вивчення дисципліни

«Вступ до мовознавства» тісно пов’язане з такими компонентами як «Основи

теорії мовної комунікації», «Вступ до перекладознавства», «Історія англійської

мови», «Міжкультурна комунікація», «Порівняльна типологія англійської та

української мов», «Теорія перекладу».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Мовознавство як наука.

2. Фонетика.

3. Лексика.

4. Граматика.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів

системи сучасних знань про структуру, закономірності розвитку та

найважливіші аспекти мови.

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни є закладення у студентів-

германістів теоретичного фундаменту для всіх інших мовознавчих дисциплін,

що передбачає ознайомлення з основами теорії мови, розвиток уміння

усвідомлено підходити до мовних явищ і напрацювання лінгвістичних понять,

необхідних для вивчення будь-якої мовознавчої дисципліни.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, вивчення

навчальної дисципліни має сприяти набуттю таких компетентностей як:

 Інтегральна:



ІК1. Здатність розв’язувати комплексні теоретичні та практичні завдання і

проблеми під час професійної діяльності у галузі перекладу, або у процесі

навчання, що передбачає застосування теорій та методів системи наук, що

формують лінгвістику.

 Загальні, а саме:

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння  історії та закономірностей

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати

різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення

здорового способу життя.

ЗК10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

 Фахові, а саме:

ФК1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних

основ.

ФК2. Здатність використовувати в професійній

мовознавчій/перекладацькій діяльності знання про мову як особливу знакову

систему, її природу, функції, рівні.

ФК3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії

та історії англійської та німецької мов.

ФК7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації

мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту з

англійської/німецької мови українською і навпаки.

ФК8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для

розв’язання професійних завдань.

ФК10. Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий,

перекладознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і

жанрів.

Прогнозовані програмні результати навчання:

ПРН7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання

із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.



ПРН8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як

мистецтва слова, історію мов і літератур англійськомовних й німецькомовних

країн, і вміти застосовувати ці знання у професійній

мовознавчій/перекладацькій діяльності.

ПРН12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та

характеризувати мовні явища та процеси, що їх зумовлюють.

ПРН14. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий,

перекладознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і

жанрів.

ПРН15. Знати й розуміти основні питання, теорії та концепції

спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній мовознавчій і

перекладацькій діяльності.

ПРН16. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних завдань і

проблем у спеціалізованих сферах професійної мовознавчої і перекладацької

діяльності та/або навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

знати:

 загальні відомості про мову та мовознавство як науку;

 природу й сутність мови;

 походження мови, закономірності розвитку й функціонування;

 генеалогічну й типологічну класифікації мов;

 структурні рівні й одиниці мови.

вміти:

 використовувати поняттєвий апарат загального мовознавства;

 працювати з теоретичною літературою;

 визначати одиниці основних мовних рівнів, вертикальні й горизонтальні

зв’язки між ними;

 застосовувати основні принципи мовознавчого дослідження;

 аналізувати мовні явища різних рівнів, давати їм наукову оцінку;



 використовувати набуті знання у професійній

мовознавчій/перекладацькій практичній діяльності;

 застосовувати soft skills, зокрема: адаптивність, гнучкість, перманентний

особистісний розвиток, управління часом, ерудованість, креативність.

На вивчення дисципліни відводиться 120 годин / 4.0 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Мовознавство як наука.

Вступ. Мовознавство як наука. Предмет і розділи мовознавства.

Багатоаспектність мови як суспільного явища. Суть мови. Походження мови.

Історичний розвиток мов.

Змістовий модуль 2. Фонетика.

Взаємодія звуків у процесі мовлення. Фонологія.

Змістовий модуль 3. Лексика.

Слово як одиниця мови. Лексико-семантична одиниця мови. Фразеологія.

Етимологія.

Змістовий модуль 4. Граматика.

Граматичне значення і способи його вираження. Граматичні категорії.

Синтаксис як розділ граматики.

3. Рекомендована література

Базова

1. Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної генології: підручник. Київ:

Академія, 2006. 248 с.

2. Дорошенко С.І. Загальне мовознавство: навчальний посібник. Київ :

Центр навчальної літератури, 2006. 288 с.

3. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства: підручник. Київ : Академія,

2006. 336 с.



4. Кириченко Г.С., Кириченко С.В., Супрун А.П. Нариси загального

мовознавства: навчальний посібник. Ч.1. Мова, її будова та функції у суспільстві.

Київ : Видавничий дім «Ін Юре», 2008. 163 с.

5. Кириченко Г.С., Кириченко С.В., Супрун А.П. Нариси загального

мовознавства: навчальний посібник. Ч.2. Основні етапи розвитку науки про

мову. Київ : Видавничий дім «Ін Юре», 2008. 218 с.

6. Комарова З.І. Загальне мовознавство: навчальний посібник. Умань :

ФОП Жовтий, 2015. 100 с.

7. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: підручник. Київ : Академія,

2001. 368с.

8. Кочерган М. П. Загальне мовознавство: підручник. Київ : Академія,

2006. 288 с.

9. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства: підручник. Київ :

Академія, 2006. 424 с.

10. Левицький А.Е., Сингаївська А.В., Славова Л.Л. Вступ до

мовознавства: Навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2006.

104 с.

11. Lakoff, G., Johnson, M., Metaphors we live by. University of Chicago Press,

2003. 191 p.

Допоміжна

1. Мізін К.І. Людина в дзеркалі компаративної фразеології: монографія.

Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2011. 448 с.

2. Фадєєва О.В., Пастушенко Т.В. English Syntax: навчальний посібник.

Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2017. 272 с.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диф. залік.

5. Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, письмові

завдання, тестування.


