




Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність, освітньо-
кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів –
4.0

Галузь знань
03 Гуманітарні науки

Обов’язковаОсвітньо-професійна
програма «Германські
мови та літератури

(переклад включно)»

Модулів – 2 Спеціальність
035 Філологія

Спеціалізація
035.041 Германські мови
та літератури (переклад
включно), перша –
англійська

Рік підготовки:
(курс)

Змістових модулів – 4 1-й
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання ___________

( КР, КП, РР, РГ, к/р)

Семестр

Загальна кількість
годин – 120

1-й

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
студента – 6

Освітньо-
кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Лекції
18 год.
Практичні, семінарські
12 год.

Лабораторні

Самостійна робота
80 год.

Вид контролю:
диф. залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:3

* 1 кредит = 30 год.

Кількість кредитів = 4.0



1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування у студентів системи сучасних знань про структуру,
закономірності розвитку та найважливіші аспекти мови.

Завдання: 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.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути
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.

2. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. 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.



3. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і

тем
Кількість годин

денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі

л п лаб с.р. л п лаб с.р.
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Мовознавство як наука

Тема 1. Вступ.
Мовознавство як наука.
Предмет і розділи
мовознавства.
Багатоаспектність мови
як суспільного явища.
Суть мови.

12 2 2 8

Тема 2. Походження
мови. Історичний
розвиток мов.

18 2 4 12

Разом за змістовим
модулем 1

30 4 6 20

Змістовий модуль 2. Фонетика
Тема 3. Фонетика.
Взаємодія звуків у
процесі мовлення.

12 2 2 8

Тема 4. Фонологія. 12 2 2 8
Разом за змістовим
модулем 2

24 4 4 16

Модуль 2
Змістовий модуль 3. Лексика

Тема 5. Слово як
лексико-семантична
одиниця мови.

26 4 6 16

Тема 6. Фразеологія.
Етимологія.

14 2 2 10

Разом за змістовим
модулем 3

40 6 8 26

Змістовий модуль 4. Граматика
Тема 7. Граматика.
Граматичне значення і
способи його вираження.
Граматичні категорії.

14 2 2 10

Тема 8. Синтаксис як
розділ граматики.

12 2 2 8

Разом за змістовим
модулем 4

26 4 4 18

Усього годин 120 18 22 80



4. Теми практичних занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

дфн зфн
1 Мовознавство як наука. Предмет і розділи мовознавства.

Багатоаспектність мови як суспільного явища.
2

2 Походження мови. Історичний розвиток мов. 4
3 Фонетика. Взаємодія звуків у процесі мовлення. 2
4 Фонологія. 2
5 Слово як лексико-семантична одиниця мови. 6
6 Фразеологія. Етимологія. 2
7 Граматика. Граматичне значення і способи його

вираження. Граматичні категорії.
2

8 Синтаксис як розділ граматики. 2
Усього 22

5. Самостійна робота

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

дфн зфн
1 Мовознавство як наука. Предмет і розділи мовознавства.

Багатоаспектність мови як суспільного явища.
8

2 Походження мови. Історичний розвиток мов. 12
3 Фонетика. Взаємодія звуків у процесі мовлення. 8
4 Фонологія. 8
5 Слово як лексико-семантична одиниця мови. 16
6 Фразеологія. Етимологія. 10
7 Граматика. Граматичне значення і способи його

вираження. Граматичні категорії.
10

8 Синтаксис як розділ граматики. 8
Усього 80

6. Методи навчання
1. пояснення викладача;
2. організація самостійного пошуку студентів;
3. управління навчальною діяльністю;
4. реалізація контролю за успішністю студентів.

7. Методи контролю
1. Метод усного контролю: індивідуальне й фронтальне опитування; усна

відповідь; презентація доповіді.
2. Метод письмового контролю: тести, написання рефератів, виконання

письмових завдань.
3. Метод самоконтролю.



8. Розподіл балів, що отримують студенти

Відвідування й активність на
лекційних заняттях

40

Активність на практичних заняттях 30
Підсумкова контрольна 30
Усього 100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи),
практики

для заліку

90 – 100 А відмінно

зараховано
82-89 В добре74-81 С
64-73 D задовільно60-63 Е

35-59 FX
незадовільно з

можливістю повторного
складання

не зараховано з
можливістю
повторного
складання

0-34 F

незадовільно з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни

9. Методичне забезпечення

1. Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Вступ до мовознавства” для
студентів спеціальності 035 Філологія.

2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Вступ до
мовознавства” для студентів спеціальності 035 Філологія.

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Вступ до
мовознавства” для студентів спеціальності 035 Філологія.



10. 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.


