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ВСТУП 

 

Навчальну програму вибіркової дисципліни “Основи 

лінгвоперсонології” відповідно до освітньо-наукової програми підготовки 

докторів філософії 035 Філологія. 

  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є комунікативні аспекти 

репрезентації мовної особистості в різнотипних дискурсах. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Викладається на другому році навчання (1-й семестр). 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

Змістовий модуль 1. Основні ідеї та завдання лінгвоперсонології . 

Змістовий модуль 2. Мовна особистість у лінгвоперсонологійному 

вимірі: критерії реконструкцій. 
 

 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи 

лінгвоперсонології» є висвітлення загального й особливого в мові 

особистості, її лексиконі і концептосфері; осмислення мовної особистості в 

різних її виявах; опрацювання власне комунікативного, вербально-

тезаурусного та інших рівнів лінгвоперсони; усвідомлення технологій і 

моделей створення мовно особистісних текстів. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи 

лінгвоперсонології» є такі:  

–  висвітлити виміри реконструкцій мовної особистості; 

–  ознайомити з типологією мовних особистостей у науці; 

–  заналізувати теоретичне підґрунтя сучасної лінгвоперсонології; 

–  систематизувати напрями та аспекти дослідження в межах    

лінгвоперсонології; 

–  обґрунтувати критерії, ієрархію й одиниці структурної організації 

мовної особистості, доповнивши її проміжними ярусами; 

–  з’ясувати специфіку елітарної мовної особистої; 

–  схарактеризувати лінгвоіндивідуалізації мовної особистої вченого-

лінгвіста; 

–  встановити таксономію комунікативних стратегій наукового дискурсу 

на матеріалі праць мовознавчого спрямування. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

таких компетентностей: 

 

а) загальні компетентності (ЗК): 

 



ЗК-2. Здатність до пошуку, систематизації та критичного аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК-3. Здатність планувати і здійснювати комплексні дослідження, 

зокрема і в міждисциплінарних галузях, на основі системного світогляду із 

застосування сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. 

        ЗК-5. Усвідомлення необхідності та дотримання норм наукової етики. 

 

в) спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

 

СК-4. Здатність розв’язувати широке коло проблем і завдань у галузі 

філології на основі розуміння їх природи, чинників упливу, тенденцій 

розвитку і з використанням теоретичних та експериментальних методів. 

СК-5. Здатність до реалізації завдань міждисциплінарних філологічних 

досліджень. 

        СК-6. Здатність планувати й організовувати професійну та науково-

інноваційну діяльність у галузі філології, зокрема в ситуаціях, що 

потребують нових стратегічних підходів. 

 

 

             Програмні результати навчання 

ПРН-2. Знати основні класичні та новітні філологічні концепції, 

фундаментальні праці конкретної філологічної спеціалізації, глибоко 

розуміти теоретичні й практичні проблеми в галузі дослідження. 

ПРН-4. Обирати адекватну предмету філологічного дослідження 

методологію, запроваджувати сучасні методи наукових досліджень для 

розв’язання широкого кола проблем і завдань у галузі філології. 

ПРН-5. Дотримуватись норм наукової етики при здійсненні науково-

інноваційної діяльності та проведенні власного дослідження.  

ПРН-6. Планувати, ініціювати й здійснювати розробку дослідницько-

інноваційних проектів, організовувати роботу дослідницьких колективів. 

ПРН-8. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології у 

професійній науково-інноваційній діяльності;. 

ПРН-9. Ефективно спілкуватися і взаємодіяти в науковому просторі, зокрема 

й міжнародному, для розв’язання різноманітних фахових вузькоспеціальних і 

загальних завдань у галузі філології та міждисциплінарних досліджень;. 

ПРН-10. Презентувати результати власних оригінальних наукових 

досліджень державною та іноземною мовами в усній та писемній формі: 

продукувати і грамотно оформлювати різножанрові наукові тексти 

відповідно до сучасних вимог (стаття, есе, презентація, виступ на 

конференції, публічна науково-популярна чи наукова лекція тощо). 

ПРН-12. Реалізовувати стратегії дослідницького самовдосконалення та 

обирати засоби саморозвитку. 

 

 

 



2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Основні ідеї та завдання лінгвоперсонології  

Тема 1. Теоретичне підґрунтя лінгвістичної персонологія. Мета і завдання 

лінгвоперсонології. Поняття мовна особистість і суміжні поняття.  

Тема 2. Проблема таксономії мовних особистостей. Типологія мовних 

особистостей у психолінгвістиці та нейролінгвістичному програмуванні. 

Лінгвосоціонічна матриця мовних особистостей. Лінгвокультурологічні 

виміри мовної особистості. Класифікація мовних особистостей у 

комунікативній лінгвістиці. 

Тема 3. Типологія і структура мовних особистостей у 

лінгвоперсонології. Класифікація мовних особистостей. Структура мовної 

особистості. 

 

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 4. Вербально-семантичний рівень у структурі мовної особистості. 

Вставні компоненти як дискурсиви. Вставлені конструкції як маркери 

вербально-семантичного рівня. Синтаксичні параметри 

лінгвоіндивідуалізації МО. 

Тема 5. Лінгвокогнітивний рівень мовної особистості. Дискурсивна 

метафора. Епітетні структури. Фразеологічні одиниці як маркери рівня. 

Тема 6.  Прагматичний рівень мовної особистості. Операційні поняття і 

таксономія комунікативних стратегій.  Дослідницькі стратегії та їхні тактики. 

Оцінювальні стратегії та їхні тактики. Ціннісні стратегії та їхні тактики.  

Тема 7. Поняття елітарної мовної особистості. Визначальні чинники 

сформованості мовної особистості. Критерії виокремлення елітарної МО. 
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Jornals.uran.i.u – “Наукова періодика України” 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

 

5. Методи діагностики успішності навчання: Оцінювання усних 

відповідей,  індивідуально-дослідне завдання, усна відповідь під час 

складання заліку, контрольне опитування, доповідь. 
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