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ВСТУП

Навчальна  програма  дисципліни  «Загальне  мовознавство»  складена

відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів

ступеня  вищої  освіти  магістр  за  спеціальністю  014  (Мова  та  література

(російська).

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  поняттєво-

термінологічний  апарат  мовознавства,  усталена  система  координат,  у  яку

повинні  «вписуватися»  знання  про  мову/мови,  одержані  на  всіх  інших

теоретичних і практичних лінгвістичних курсах.

Міждисциплінарні зв’язки:  сучасна  українська  літературна  мова,

сучасна  російська  літературна  мова,  загальне  мовознавство,  культура

мовлення, історія російської та української мов, історія східнослов’янських

мов, культурологія, етика, естетика, філософія тощо.

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:

1. Історія мовознавства.

2. Теорія мови.

3. Напрямки в мовознавстві.

1. Мета і завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Загальне мовознавство» є

засвоєння поняттєво-термінологічного апарату мовознавства,  вивчення двох

типів  відомостей  про  мову:  відомості  про  устрій  цієї  складної  системи  й

відомості про функціонування мови в суспільстві, співвідношенні її з іншими

явищами людської культури, про її походження й історію та ін.

1.2. Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Загальне

мовознавство» є: 

1. ознайомити здобувачів з базовою термінологією мовознавства;



2. виробити певні навички уживання цієї термінології;

3. сформувати уявлення про пристрій мови;

4.  засвоїти відомості  про загальні  внутрішні закони розвитку мови й

вплив на них соціального чинника в житті суспільства;

5.  ознайомити здобувачів  з  орфоепічними,  орфографічними,  лексико-

граматичними й пунктуаційними нормами мов світу.

6. трактувати знання про мову як системне ціле й застосовувати їх до

української, російської та іноземних мов.

1.3.  За результатами вивчення дисципліни у здобувачів  повинні  бути

сформовані такі компетентності:

загальні: 

− здатність учитися;

− здатність до критики й самокритики;

− креативність, здатність до системного мислення;

− адаптивність і комунікабельність;

− наполегливість у досягненні мети;

− турбота про якість виконуваної роботи;

−  базові  знання  фундаментальних  розділів  філології, в  обсязі,

необхідному для володіння лінгвістичним апаратом відповідної галузі знань,

здатність використовувати загальнонаукові методи в обраній професії;

спеціальні:

−  знання  системи  мови  та  закономірностей  її  функціонування  у

процесі комунікації;

− здатність реалізувати отримані знання в професійній діяльності на

практиці;

−  практичне  володіння  рідною  та  іноземною  мовами  на  рівні

програмних вимог, знання основ теорії мови;

− здатність використовувати знання про системи рідної та іноземної

мов, а також правила їхнього функціонування в процесі комунікації;



− здатність  використовувати  професійно  профільовані  знання  щодо

особливостей соціокультурного розвитку країни, мова якої вивчається, уміння

здійснювати мовленнєву поведінку відповідно до них;

−  здатність  та  готовність  реалізувати  одержану  підготовку  в  своїй

майбутній діяльності.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів

ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль № 1
Історія мовознавства

Тема 1. Основні розділи загального мовознавства. 
Місце,  мета  й  завдання  курсу  «Загальне  мовознавство»  у  системі

досліджуваних  лінгвістичних  дисциплін.  Основні  навчальні  посібники  й

література. Основні розділи загального мовознавства. Історія мовознавства як

поглиблення й  розширення лінгвістичної  теорії.  Удосконалення  прийомів  і

методики  лінгвістичного  аналізу.  Теорія  мови.  Методи  лінгвістичних

досліджень.
Найдавніша історія мовознавства.  Ранні цивілізації: інтерес до мови в

рамках релігії або філософії. Давній Єгипет. Практичні завдання, пов'язані з

навчанням  писемності  (повчання  переписувачам,  шкільні  вправи,  переліки

слів для запам'ятовування й правильного написання з XVIII ст. до н. е.). Сліди

впливу давньоєгипетської традиції на грецьку. Вавилонська філологія (III − I

тис.  до  н. е.).  Систематизація  лінгвістичних  знань  із  метою  шкільного

викладання,  двомовні  й  багатомовні  словники.  Опис  парадигми  дієслів  і

займенників,  граматичні  терміни.  Винахід  «фінікійської  писемності»  -

родоначальника всіх алфавітів світу.
Тема 2.Античне й середньовічне мовознавство. 
Найдавніші  традиції:  індійська,  європейська  (антична),  китайська,

арабська.  Причини  виникнення  античних  традицій.  Європейське

мовознавство  в  епоху  Відродження.  Перші  граматики  європейських  мов.

Філософські граматики.



Змістовий модуль № 2
Теорія мови

Тема 3.Порівняльно-історичне мовознавство. 
Передумови  нового  етапу  в  розвитку  мовознавства:  географічні

відкриття  XV−XVI ст.,  ріст  кількості  відомих  мов,  кінець  «гегемонії»

латинської  мови.  Попередники  компаративістики:  анонімний  ісландський

«Перший  граматист»  (XII ст.);  Данте  Алігер’ї,  «De  vulgari  eloquentia»

(XIV в.);  батько  й  син  Скалігери  (XV−XVI ст.);  Г. В. Лейбніц;  І. Г. Гердер

та ін.  Відкриття»  санскриту  наприкінці  XVIII  в.  як  поштовх  до  розвитку

індоєвропеїстики. 
Перші  дослідження  порівняльно-історичного  мовознавства:  У. Джонс,

А.  і  Ф. Шлегелі. Формування  порівняльно-історичного  методу  в  працях

компаративістів  першої  половини  XIX в.:  Ф. Боппа,  Р. Раска,  Я. Гримма,

О. Х. Востокова. А. Шлейхер: реконструкція прамови як ціль компаративних

досліджень. Молодограматизм: висунення на перший план поняття звукового

закону, вимога наукової строгості методів, відмова від «філософствування».

Роботи А. Лескіна,  К. Бругмана, Г. Пауля, Б. Дельбрюка, П. Ф. Фортунатова,

О. О. Шахматова.  Збереження  практичної  цінності  результатів

молодограматиків.  Розвиток  порівняльно-історичних  досліджень  у  XX ст.

Ф. де Соссюр. А. Мейє. Ностратика. «Глоттохронология» М. Сводеша.
Сучасні класифікації мов світу (Дж. Грінберг, Р. Діксон та ін.), звуків у

мовленнєвому потоці. Склад, наголос, інтонація.
Тема 4. Структурна лінгвістика. 
Женевська  школа.  Лінгвістична  концепція  Ф. де Соссюра,  її  основні

постулати  (розмежування  мови  й  мовлення,  зовнішньої  й  внутрішньої

лінгвістики, синхронії й діахронії; знакова природа мови). Структуралістська

концепція  мови,  її  настанови  (мова  як  знакова  система,  її  структура  як

предмет  аналізу,  формальні  методи).  Попередники  структуралізму:

П. Ф. Фортунатов,  І. О. Бодуен  де  Куртене.  Три  основних  напрямки  в

структурній  лінгвістиці:  американський  дескриптивизм  (Е. Сепір,

Л. Блумфілд  та ін.);  датська  глосематика  (Луї  Єльмслєв),  Празький



лінгвістичний кружок (Р. Якобсон, М. Трубецькой  та ін.). Криза структурної

лінгвістики в 50-х рр. ХХ ст.
Тема 5. Фонологія й морфологія в структурній лінгвістиці
Фонологія як полігон для відпрацьовування ідей і методів структурної

лінгвістики, зразок для інших дисциплін і методологічна база гуманітарних

наук  початку  ХХ в.  Передумови  її  створення.  Бодуен  де  Куртене:  перше

основне  поняття  у  функціональному  вивченні  звуків  мовлення,  поняття

фонеми.  Ф. де Соссюр:  поняття  системи  відносин  між  фонемами,  або

фонологічної  системи.  Дескриптивізм  (Л. Блумфилд):  створення  методики

виділення фонем й ало-емічної системи понять. Установлення фонем у два

кроки,  сегментація  й  ототожнення  аллофонів.  Сегментація  тексту,

вимовленого  інформантом,  розбивка  його  на  слух  на  невеликі  відрізки  -

сегменти.  Запис  у  вигляді  фонетичної  транскрипції.  Складання  таблиці

отриманих  елементів:  фони,  їх  дистрибутивні  відносини  (додаткова  або

контрастна дистрибуція). Аллофон − тло, уже співвіднесене з тією чи іншою

фонемою.  Розуміння  фонеми  як  величини,  як  ряду  звуків.Празький

лінгвістичний кружок: тези на першому Міжнародному конгресі лінгвістів у

1928 р.  (Р. Якобсон,  С. Карцевский  і  М. Трубецькой),  вчення  про

функціональну систему. Новий термін «фонологія».
М. С. Трубецькой,  «Основи  фонології»:  протиставлення  фонетики  й

фонології,  визначення  фонеми  через  її  функцію.  Опозиція  як  мінімальна

одиниця структури. Типи опозицій. Фонема як невимовна наукова абстракція,

що  не  існує  поза  фонологічною  опозицією.  Поняття  кореляції,

диференціальної й інтегральної ознаки, маркованості.  Р. Якобсон, подальша

розробка празької фонологічної концепції. «Дихотомічна фонологія»: вчення

про  диференціальну  ознаку  як  основну  фонологічну  одиницю,  про

принципову бінарність і привативність диференціальних ознак (ДП), пошук

набору  ДП,  який  можна  використати  для  опису  фонем  будь-якої  мови

(«вокативність - невокативність», «консонатність - неконсонантність» і т. д.).

Спроба співвіднесення ДП із акустичними й артикуляторними корелятами.



Поширення теоретичних досягнень фонології на лінгвістику в цілому.

Р. Якобсон,  «Про  структуру  російського  дієслова»  (1932 р.).  Роботи

Р. Якобсона  про  англійське  дієслово,  російське  відмінювання  й

дієвідмінювання  -  теоретичний  фундамент  корелятивного  (опозитивного)

аналізу в сучасній лінгвістиці. А. Мартіні: міжнародний диспут по проблемі

нейтралізації в області морфології й граматики. Три основних типи моделей

морфології  в  рамках  структуралізму:  елементно-комбінаторні,  елементно-

операційні, словесно-парадигматичні.
Тема 6. Типологічне мовознавство

Перші спроби морфологічної класифікації мов в XIX в. (паралельно з

генеалогічною): А. і В. фон Шлегелі, афіксальний, флективний й аморфний

типи. В. фон Гумбольдт: подання про «дух народу», ідея стадіальності, що

інкорпорує  тип.  А. Шлейхер:  уточнення  морфологічної  класифікації.

Е. Сепір:  комплексна  класифікація  на  трьох  підставах.  Класична  система

морфологічних  типів:  аналітичний,  синтетичному  й  полісинтетичний  (по

числу  морфем  у  слові);  ізолюючий,  аглютинативний  і  фузіонний  (за

характером  афіксації).  Квантитативна  типологія:  індекси  Дж.  Грінберга.

Типологія  порядку  слів  (морфем).  Учення  про  універсалії:  абсолютні  та

імплікативні.  «Контенсивна»  і  синтаксична  типологія.  Характеристики

активного,  ергативного  й  номінативного  (акузативного)  будуючи.  Питання

про інші типи.
Сучасні  школи  лінгвістичної  типології:  американська  (Дж. Грінберг,

У. Крофт), петербурзька (ленінградська) (А. А. Холодович, В. С. Храковский,

В. Б. Касевич, В. П. Недялков та ін.), французька (Ж. Лазар) та ін. Асоціація

лінгвістичної  типології  (ALT).  Загальні  тенденції  сучасної  типології.

Актуальні проблеми типології.

Тема 7. Синтаксис у структуралізмі, генеративістиці й функціоналізмі

Криза  класичної  структурної  лінгвістики,  розвиток  генеративної

лінгвістики,  функціональних  і  прагматичних  напрямків.  Розробка  методів

дослідження  синтаксису:  метод безпосередньо  складових  (Л. Блумфілд),



поняття  «модель  конструкції»  й  «клас  складових»  (construction  pattern  and

constituent  class).  Прийом  синтаксичної  підстановки  одного  слова  замість

цілої  групи («ендоцентричні»  й  «екзоцентричні»  конструкції),  їх  роль  для

чіткого  визначення  відносин  керування  й  підпорядкування.  Критерії

розподілу  за  безпосередніми  складовими  (БС)  у  Ю. Найди.  Розробка

методики  трансформаційного  аналізу (З. Харрис).  Трансформаційна

граматика конкретної  мови.  Типи  трансформацій,  виділені  З. Харрисом  і

Н. Хомским.
Виникнення  в  1950-і  рр.  генеративної  (породжуючої)  лінгвістики –

«хомскіанська революція» у мовознавстві. Вчення про граматику і взагалі про

мову як якийсь пристрій, що породжує; нова теорія мови, перехід від опису

мови  до  її  моделювання  (зв'язок  з  післявоєнними  науковими  ідеями:  з

комп'ютерною  революцією,  з  розвитком  методу  моделювання  взагалі,  з

побудовою  моделі  генетичного  коду,  з  розвитком  машинного  перекладу  й

т. д.). Н. Хомский, «Синтаксичні структури» (1957, рос. переклад 1962 р.).
Функціоналізм –  сукупність  шкіл  і  напрямків,  що  характеризуються

переважною  увагою  до  функціонування  мови  як  засобу  спілкування

(розуміння  мови  як  цілеспрямованої  системи  засобів  вираження).  «Тези

Празького  лінгвістичного  кружка»  (1929 р.),  роботи  Празької  лінгвістичної

школи.  Наступні  напрямки  функціоналізму:  чеської  й  російської  школи

комунікативного  синтаксису  (В. Матезіус,  Г. А. Золотова  та ін.);

«функціональна граматика» Саймона Дика в Європі,  А. В. Бондарко і  його

школа (Санкт-Петербург); американський функціоналізм.

Поняття  теми  й  реми,  топіка  й  фокуса,  комунікативної  або

інформаційної структури речення.
Тема 8. Лінгвістична прагматика

Прагматика  як  розділ  семіотики  й  мовознавства,  що  вивчає

функціонування  мовних  знаків  у  мовленні,  співвідношення  знаків  й  їхніх

користувачів у конкретній мовній ситуації.  Чарльз Морріс. Теорія значення

Пола  Грайса:  значення  мовця  -  висловлення  у  зв'язку  із  причиною  його

вживання. Теорія мовних актів Остіна – Серля – Вендлера. Мовні стратегії й



типи мовного поводження з  урахуванням ролі  слухаючого  (оцінка  мовцем

загального  фонду  знань,  конкретної  інформованості,  інтересів,  думок  і

поглядів співрозмовника, особливостей характеру й здатностей до розуміння

й ін.). Типи мовного реагування. Форми мовного спілкування.

Змістовий модуль № 3
Напрямки в мовознавстві

Тема 9. Психолінгвістика

Предмет  психолінгвістики:  широке  коло  проблем,  пов'язаних  із

загальнолюдськими  механізмами  оволодіння  й  користування  мовою.  Три

школи  в  історії  психолінгвістики:  розходження  методологічних  засад  про

мовне  спілкування  (породження  й  сприйняття  мовлення,  оволодіння

мовленням  в  онтогенезі).  Ч. Осгуд, біхевіористська  психологія  мови:

дослідження процесів кодування й декодування повідомлень у термінах теорії

інформації  на  основі  моделі  К. Шеннона  (психолінгвістика  як  складова

частина  загальної  теорії  комунікації);  мова  –  у  термінах  дескриптивної

лінгвістики (безпосередні складові й дистрибуція). 
Дж. Міллер – Н. Хомский, «трансформаційна психолінгвістика»: вивчає

втілення  в  мовних  формах  змістовних  інтенцій  комунікантів,  поняття

поверхневого  й  глибинного  рівня  породження  висловлювання.  Оволодіння

мовою як актуалізація вроджених граматичних знань дитини. Подання мовної

здатності у вигляді трансформаційної граматики, що породжує синтаксичні

структури.

Вітчизняна  психолінгвістика:  Л. С. Виготський,  Н. И. Жинкін,

О. О. Леонтьев і теорія мовної діяльності.
Тема 10. Соціолінгвістика

Предмет соціолінгвістики. Соціолінгвістика й соціологія, методологічні

основи  соціолінгвістики.  Три  основні  блоки  тем,  представлені  в  сучасній

соціолінгвістиці:
1) «Мова й суспільство», тобто мова й культура, мова й історія, мова й

етнос, мова й політика, мова й масова комунікація та ін.;
2)  вивчення  особливостей  мови  різних  соціальних  груп;  розуміння

відповідностей між певними соціологічними параметрами (соціальний стан,



освіта,  характер  дозвілля,  політичні  переваги  та ін.)  і  мовними

особливостями;
3)  проблеми  вибору  того  або  іншого  варіанта  мови  в  конкретній

комунікативній ситуації.
Поняття  мовного  колективу  й  соціолінгвістичної  перемінної.  Форми

існування мови. Членування сфер спілкування й розподіл мовних утворень.

Підсистеми мови, принципи їх виділення й розмежування. Мовні архісистеми

в  суспільстві  й  індивідуальні  мовні  системи.  Поняття  «мовна  ситуація»,

«білінгвізм» і «диглосія». Типологія мовних ситуацій.
Багатомовність:  мови-посередники;  лінгва  франка,  койне,  піджини;

міжнародні  й  світові  мови.  Національно-мовна  політика:  правовий  статус

мов, аспекти юридичної регламентації й межі дії законів про мову.

Процеси мовного вибору у суспільстві та на особистісному рівні. Мовна

поведінка, її детермінанти. Поняття соціолінгвістична норма.
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5. Засоби діагностики результатів навчання:

– усна відповідь;
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