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1.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 4 

 

годин – 180 

 

залікових модулів – 1 

 

змістових модулів – 3 

 

    

Галузь знань: 

03 Гуманітарні науки 

 

Спеціальність: 

035 Філологія 

 

035.01 Філологія. 

Українська мова і 

література 

 

 

Рівень вищої освіти: 

третій (аспірантський) 

 

За вибором ВНЗ 

 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

16 год.  16 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 14 год. 

Лабораторні 

 -  - 

Індивідуальна робота 

 150 год 150 год 

 

Форма підсумкового 

контролю: іспит 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

            Мета навчального курсу - комплексна реалізація завдань 

навчання основних напрямів наукового пошуку в сучасній науці, що 

полягають у формуванні обумовленої цілями й потребами суспільства 

системи знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей особистості, які формуються в процесі навчання української й 

іноземної мови з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки та 

техніки. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

1)висвітлити теоретико-методологічні основи, питання методики, технології 

та організації мовознавчої науки;  

2) сформувати теоретичне й практичне підґрунтя для ефективного, 

кваліфікованого усвідомлення структури наукового пізнання; 

 3) схарактеризувати роль мовознавства в системі гуманітарних наук;  

4) проаналізувати історичні підвалини становлення мовознавчої науки в 

Україні;  

5) визначити знакові постаті у сучасній мовознавчій науці;  

6) схарактеризувати концепції розвитку сучасної мовознавчої науки;  

7) визначити проблеми сучасного мовознавства; 

8)сформувати професійно-педагогічних навички та вміння, які необхідні 

аспірантам для їхньої майбутньої наукової роботи; 

9)розширити кругозір аспірантів за рахунок вивчення новітніх здобутків 

вітчизняної та зарубіжної лінгвістики; 

10)удосконалити практичну й теоретичну підготовку аспірантів за рахунок 

надання необхідного мінімуму теоретичних знань про основні напрями 

досліджень у площині сучасного вітчизняного й зарубіжного мовознавства, 

новітніх досягнень у мовознавстві, історії становлення світового й 

вітчизняного мовознавства;  

11)визначити основні орієнтири дослідження мовних та мовленнєвих явищ 

на сучасному етапі розвитку лінгвістики. 

 

   Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

таких компетентностей: 

загальні компетентності (ЗК): 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, генерування 

нових ідей. 

ЗК-7. Здатність до участі в роботі вітчизняних та міжнародних 

дослідницьких колективів. 

спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

СК-1. Здобуття глибинних знань у галузі філології, зокрема засвоєння 

основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії 



розвитку та сучасного стану наукових філологічних знань, оволодіння 

термінологією з досліджуваного наукового напряму. 

СК-3. Здатність аналізувати філологічні явища з погляду фундаментальних 

філологічних принципів і знань, класичних та новітніх дослідницьких 

підходів, а також на основі відповідних загальнонаукових методів. 

СК-5. Здатність до реалізації завдань міждисциплінарних філологічних 

досліджень. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН-1. На основі системного наукового світогляду аналізувати складні 

явища суспільного життя, пов’язувати загальнофілософські проблеми з 

вирішенням завдань, що виникають у професійній та науково-інноваційній 

діяльності, застосовувати емпіричні й теоретичні методи пізнання. 

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

фундаментальні праці конкретної філологічної спеціалізації, глибоко 

розуміти теоретичні й практичні проблеми в галузі дослідження.  

ПРН-3. Уміти проводити огляд, критичний аналіз, оцінку й 

узагальнення різних наукових поглядів у галузі дослідження, формулювати й 

обґрунтовувати власну наукову концепцію;  

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-6. Планувати, ініціювати й здійснювати розробку дослідницько-

інноваційних проектів, організовувати роботу дослідницьких колективів; 

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; 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин, що 

становить 4 кредити ЄКТС. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Історія мовознавчої науки. 

Тема 1. Визначення науки, її завдання і функції. Класифікація наук. 

Структура наукового пізнання. Наукова картина світу як результат наукового 

пізнання. Шляхи розвитку сучасної науки (диференціація й інтеграція в 

науці). 

Тема 2. Мовознавство в системі гуманітарних наук. Історичні підвалини 

становлення мовознавчої науки (антична доба, середньовіччя, Новий час). 

Тема 3. Історичні підвалини становлення мовознавчої науки в Україні. 

Знакові особистості. 

Змістовий модуль 2. Концепції розвитку сучасної мовознавчої 

науки. 

Тема 4. Лінгвоцентристська концепція науки. 



Тема 5. Антропоцентричні концепції в зарубіжному мовознавстві (В. фон 

Гумбольдт, Ф. де Соссюр, Е. Сепір, Л. Вайсгербер та ін.). 

Тема 6. Антропоцентричні концепції українських мовознавців. 

Антропоцентричні концепції в дослідницьких ракурсах. Епістомологічний та 

онтологічний ракурси.  

Змістовий модуль 3. Проблеми сучасного мовознавства. 

Тема 7. Сучасна лінгвістика та її поліпарадигмальний характер. 

Тема 8. Нові напрями сучасних лінгвістичних досліджень. 

Тема 9. Одеські лінгвістичні школи. 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 13 

 180 1

4 

1

6 

 15

0 

 180 1

4 

1

6 

 15

0 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Історія мовознавчої науки 

Тема 1. 

Визначення 

науки, її завдання 

й функції. 

22 2   20  22 2   20  

Тема2.Мовознавс

тво в системі 

гуманітарних 

наук. 

24 2 2  20  24 2 2  20  

Тема 3. Історичні 

підвалини 

становлення 

мовознавчої 

науки в Україні. 

Знакові 

особистості. 

24 2 2  20  24 2 2  20  

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

70 6 4  60  70 6 4  60  

Змістовий модуль 2. Концепції розвитку сучасної мовознавчої науки. 



Тема 4. 

Лінгвоцентристс

ька концепція 

науки 

24 2 2  20  24 2 2  20  

Тема 5. 

Антропоцентрич

ні концепції в 

зарубіжному 

мовознавстві 

(В.фон 

Гумбольдт, Ф.де 

Соссюр, Е.Сепір, 

Л. Вайсгербер та 

ін.) 

24 2 2  20  24 2 2  20  

Тема 6. 

Антропоцентрич

ні концепції 

українських 

мовознавців 

24 2 2  20  24 2 2  20  

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

72 6 6  60   6 6  60  

Змістовий модуль 3. Проблеми сучасного мовознавства. 

 

Тема 7. Сучасна 

лінгвістика та її 

парадигмальний 

характер. 

12  2  10  12  2  10  

Тема 8. Нові 

напрями 

сучасних 

лінгвістичних 

досліджень. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 2 2  10  

Тема 9. Одеські 

лінгвістичні 

12  2  10  12  2  10  



школи 

Разом зі 

змістовим 

модулем 3 

38 2 6  30  38 2 6  30  

Усього годин 180 1

6 

1

4 

 15

0 

 180 1

6 

1

4 

 15

0 

 

         

 

5. Методи навчання 

Лекція, практичні заняття, дискусія, постановка й обговорення проблемних 

питань, виконання самостійних завдань, робота в наукових бібліотеках, 

мережі Інтернет, різноаспектний аналіз базових концепцій світового й 

вітчизняного мовознавства в діахронії та базових концепцій сучасного 

мовознавства в перспективних напрямах. 

 

6. Методи контролю 

Оцінювання усних відповідей, письмових завдань, що виносяться на 

самостійне опрацювання, усна відповідь під час складання іспиту, реферати, 

презентація результатів виконання досліджень, виступи на наукових 

конференціях. 

                                                                                              

7.Питання для підсумкового контролю 

 

1. Визначення науки, її завдання й функції. 

2. Класифікація наук. 

3. Структура наукового пізнання. 

4. Наукова картина світу як результат наукового пізнання. 

5. Історія становлення картин світу. Класифікації Халліга й Вартбурга, Роже, 

Касареса та ін. 

6. Шляхи розвитку сучасної науки (диференціація й інтеграція в науці). 

7. Мовознавство в системі гуманітарних наук. 

8. Історичні підвалини становлення мовознавчої науки (антична доба, 

Середньовіччя, Новий час). 

9. Історичні підвалини становлення мовознавчої науки в Україні. 

10. Знакові особистості української науки.. 

11. Лінгвоцентристська концепція науки. 

12. Антропоцентричні концепції в зарубіжному мовознавстві (В.фон Гумбольдт, 

Ф.де Соссюр, Е. Сепір, Л. Вайсгербер та ін.). 

13. Антропоцентричні концепції українських мовознавців. 

14. Антропоцентричні концепції в дослідницьких ракурсах. Епістемологічний і 

онтологічни напрями. 

15. Мовна картина світу в сучасній антропоцентристській парадигмі. 

16. Картини світу в сучасному мовознавстві.. 

17. Сучасна лінгвістика та її поліпарадигмальний характер. 



18. Одеська лінгвістична школа ономастики. 

19. Одеська лінгвістична школа сугестивної лінгвістики. 

20. Одеська лінгвістична школа експериментальних досліджень. 

21. Одеська лінгвістична школа політичної лінгвістики. 

22. Одеська лінгвістична аксіологічна школа. 

23. Одеська теолінгвістична школа. 

24. Одеська лінгвістична школа інвектології й лінгвоконфліктології. 

25. Одеська лінгвістична школа персонології.  

26. Одеська лінгвістична школа синхронічно-діахронічної психосоціофонетики. 

27. Одеська лінгвістична школа прикладної лінгвістики. 

28. Одеська лінгвістична школа рекламної лінгвосугестології. 

29. Одеська школа лінгвосинергетики. 

30. Одеська лінгвістична школа текстології. 

 

Розподіл балів, які отримують слухачі 

 

Поточне тестування та самостійна робота   Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 
Змістовий модуль 3 

ІНДЗ 

 

През

ентац

ія 

 

Т1 Т2-3 Т4 Т5-6 Т7 
Т

8 

Т

9 
    

 
 

5 5+5 5 5+5 5 5 5    20 25 100 

 

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 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 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 



 

8. Рекомендована література 
Основна 

Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка. Вопросы языкознания. 1995. № 1. 

Бардина Н. В.  Античная матрица нашей души: [монография]. Одесса, 2009.  

Бігунова Н. О. Позитивна оцінка: від когнітивного судження  до комунікативного 

висловлювання: монографія. Одеса, 2017.  

Бондар О. І. Мова: структура, суспільство, культура : Збірник наукових статей [До 60-
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АНОТАЦІЯ 

 дисципліна професійної підготовки 

«Історія, концепція та сучасні досягнення науки» 

Проф. Форманова С. В. 

 

Мета навчального курсу - комплексна реалізація завдань навчання 

основних напрямів наукового пошуку в сучасній науці, що полягають у 

формуванні обумовленої цілями й потребами суспільства системи знань, 

умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей 

особистості, які формуються в процесі навчання української й іноземної мови 

з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки та техніки. 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є базові концепції 

світового й вітчизняного мовознавства в діахронії та базові концепції 

сучасного мовознавства в перспективних напрямах. 

Курс знайомить аспірантів з різними напрямками в мовознавстві як у 

вітчизняній, так і в зарубіжній науці, сприяє виробленню навичок опису 

еволюції мовознавства. Дає теоретичні знання з опанування наукової 

термінології, визначення науки, її завдань і функцій, класифікації наук і 

структуру наукового пізнання. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплина профессиональной подготовки 

«История, концепция и современные достижения науки» 

Проф. Форманова С. В. 

Цель учебного курса - комплексная реализация задач обучения 

основных направлений научного поиска в современной науке, которая 

заключаются в формировании обусловленной целями и потребностями 

общества системы знаний, умений и навыков, профессиональных, 

мировоззренческих и гражданских качеств личности, которые формируются 

http://www.nplu.org/
http://www.ukrbook.net/
http://library.zntu.edu.ua/res-libr-el.html
mailto:info@lib.ua-ru.net
http://www.vmurol.com.ua/Jornals.uran.i.ua


в процессе обучения украинскому и иностранному языку с учетом 

перспектив развития общества, науки и техники. 

Предметом изучения учебной дисциплины является базовые концепции 

мирового и отечественного языкознания в диахронии и базовые концепции 

современного языкознания в перспективных направлениях. 

Курс знакомит аспирантов с различными направлениями в 

языкознании как в отечественной, так и в зарубежной науке, способствует 

выработке навыков описания эволюции языкознания. Дает теоретические 

знания по освоению научной терминологии, определения науки, ее задач и 

функций, классификации наук и структуру научного познания. 

 

 

SUMMARY 

discipline of professional training 

"History, concept and modern achievements of science" 

Prof. Formanova S. V. 

 

The purpose of the course is to comprehensively implement the tasks of 

teaching the main areas of scientific research in modern science, which are to form 

a system of knowledge, skills and abilities, professional, ideological and civic 

qualities of the individual, formed in the process of learning Ukrainian and foreign 

languages. taking into account the prospects for the development of society, 

science and technology. 

The subject of study is modern linguistics in its development from ancient 

times to the present. 

The course acquaints graduate students with different areas in linguistics in 

both domestic and foreign science, contributes to the development of skills to 

describe the evolution of linguistics. Gives theoretical knowledge on mastering 

scientific terminology, definition of science, its tasks and functions, classification 

of sciences and structure of scientific knowledge. 

 


