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АНОТАЦІЯ НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Загальне мовознавство» 
1. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

2. Спеціальність:  035 Філологія 

3. Освітня програма (освітньо-професійна): Прикладна лінгвістика (німецька мова) і 

Германські мови та літератури (переклад німецька мова включно)) 

4. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

5. Назва дисципліни: Загальне мовознаство. 

6. Викладачі: Лелека Тетяна Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

перекладу, прикладної та загальної лінгвістики. 

7. Статус дисципліни: нормативна. 

8. Курс, семестр: І курс, 1 семестр. 

9. Кількість кредитів: 3. Модулів – 3. Всього 90 академічних годин; лекцій 18 годин, 

семінарських занять 18 годин, самостійної роботи 54 годин. 

10. Опис дисципліни (мета, завдання, результати, зміст і структура, форми контролю):  

Мета викладання дисципліни: підготувати студентів до вивчення різних предметів 

мовознавчого циклу, створити необхідну для цього теоретичну базу і виробити практичні 

навички аналізу мовних процесів. 

Основне завдання вивчення дисципліни: основне завдання курсу полягає в тому, щоб 

викласти в єдиному комплексі навчальний матеріал, що стосується основних лінгвістичних 

понять та пов’язаних з ними особливостей лінгвістичного аналізу. Студент повинен 

одержати теоретичні та практичні знання для вирішення лінгвістичних задач, що потребує 

професійне спрямування. 

Завдання вивчення дисципліни: 

1. вивчення теоретичних основ загального мовознавства; 

2. формування у студентів уявлення про різні одиниці мовлення;  

3. ознайомлення з основними мовними рівнями. 

4. ознайомлення з принципами співставлення мови і мовлення та мови та мислення;  

5. ознайомлення із природою мови як знакової системи;  

6. ознайомлення з різновидами мовознавчих методів;  

7. ознайомлення з основними гіпотезами походження мови та мовлення, а також 

класифікаціями мов світу. 

Результати навчання: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми після вивчення навчального курсу за 

вибором «Загальне мовознавство» студенти повинні знати: 

 сутність мови як складного і багатопланового явища, що має суспільну природу; 

 діалектичний взаємозв'язок мови і мовлення як дихотомію; 

 зв'язок мови з історією суспільства; 

 специфіку мови як особливої універсальної знакової системи; 

 одиниці мови, основні мовні категорії та взаємозв'язки мовних рівнів; 

 гіпотези про походження мови; 

 передумови та історію появи письма, основні види письма; 

 основи генеалогічної та типологічної класифікації мов. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми після вивчення навчального курсу за 

вибором «Загальне мовознавство»  студенти повинні  вміти:   

 спостерігати за мовними процесами, порівнювати їх; 

 використовувати прийоми лінгвістичного експерименту з метою усвідомлення 

закономірностей функціонування та розвитку мови; 

 працювати з лінгвістичними словниками різних типів; 

 зіставляти різні точки зору на розуміння виокремленої мовної проблеми; 
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 вести лінгвістичний словник; 

 писати доповіді та реферати за одними чи декількома джерелами; 

 конспектувати першоджерела, виділяти головну думку, аргументувати і 

узагальнювати. 

Зміст і структура: курс складається зі вступної частини і восьми розділів: 

(1) Мовознавство як наукова дисципліна; (2) Мова і мовлення. Мова і мислення; 

(3) Структура і система мови. Мова як знакова система; (4) Класифікація мов світу. 

Походження мови; (5) Фонетика та фонологія; (6) Лексична система мови; (7) Морфологічна 

система мови; (8) Синтаксис. 

13. Система оцінювання курсу 

Поточний контроль з вивчення дисципліни. «Загальне мовознаство» здійснюється за 

допомогою контрольних опитувань або шляхом аудиторного тестового контролю з 

теоретичних питань, написання лінгвістичних диктантів, написання модульних контрольних 

робіт (колоквіумів), контрольних робіт, виконання індивідуальних домашніх завдань, завдань 

самостійної роботи. Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті 

відповідно конкретним цілям, під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих 

тем, які студент опрацьовує самостійно і вони не входять до структури практичного заняття. 

Застосовується об’єктивний (стандартизований) контроль теоретичної та практичної підготовки 

студентів. Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тестування, 

проведення семінарських занять і трактування та оцінка їх результатів, контроль практичних 

навичок. 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності та самостійної 

роботи (у балах) та оцінки модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні 

теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою 

дисципліни. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного 

матеріалу (теми), вироблення навичок проведення лабораторних робіт, вміння вирішувати 

конкретні ситуативні  задачі, здатності осмислювати зміст даної частини дисципліни, уміння 

публічно чи письмово подати певний матеріал. 

Підсумковий контроль. З дисципліни «Загальне мовознавство» передбачена у 1 семестрі 

така форма семестрового контролю, як екзамен, який проводиться згідно розкладу 

екзаменаційної сесії. Підсумкова семестрова оцінка з навчальної дисципліни розраховується 

як сума балів за результатами поточного контролю та самостійної роботи (60 балів) та 

екзаменаційної оцінки (40 балів) і виставляється за шкалою ЄКТС та національною шкалою 

оцінювання для студентів денної форми навчання. Усім студентам, які повністю виконали 

навчальний план і позитивно атестовані з цієї дисципліни за кредитно-трансферною 

накопичувальною системою (набрали не менше 60 % від 100 балів), сумарний результат 

семестрового контролю в балах та оцінки за національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно), за шкалою ЄКТС – підсумки семестрового контролю заноситься у Відомість 

обліку успішності, Залікову книжку студента. Заповнена та оформлена відомість обліку 

успішності повертається у деканат у визначений термін особисто викладачем. У випадку 

отримання менше 60 балів (FX, F в ЄКТС) за результатами семестрового контролю, студент 

обов’язково здійснює перескладання для ліквідації академзаборгованості. 

12. Форми організації контролю знань. Оцінювання проводиться за видами навчальної 

діяльності: ЛК – лекційний контроль з теоретичного лекційного матеріалу;  СРТ – 

опанування та захист самостійно вивченого теоретичного матеріалу; (ДЗ) – виконання 

домашніх завданнь, ПЗ – підготовка до занять та опанування практичних навичок; МКР – 

модульна контрольна робота. 

13. Навчально-методичне забезпечення.  

Перелік та зміст начально-методичного забезпечення вивчення курсу «Загальне 

мовознавство» включає в себе: – конспект або розширений план лекцій з курсу «Загальне 

мовознавство»; – тематичні плани лекцій, практичних занять, самостійної роботи студентів; 
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– завдання для самостійної роботи; – питання, завдання для поточного та підсумкового 

контролю знань і вмінь студентів. 
 


