
ОНП Філологія Теорія мовних систем  2019 

 

 
Тип  Вибіркова 

Код  Дисципліна за вибором 

Семестр  4 

Загальна кількість кредитів/годин 5 кр. (150) 

Форма контролю іспит 

Викладач  д. філол. н., проф. Загнітко А.П. 

Необхідні обов’язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни  

методологія та організація наукових 

досліджень, філософія науки, практикум 

викладача-дослідника, інтертекстуальний 

аналіз 

Місце у структурно-логічній схемі  НД за вибором викладається в 4 семестрі на 

другому році навчання в аспірантурі 

Форми навчання  Аудиторна 

Критерії оцінювання  змістова і формальна відповідність 

нормативам, накопичувальний принцип (60 

б. + 40 б) 

Мова викладання  українська 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Під час вивчення навчальної дисципліни формується розуміння 

загальної й часткової теорії мовних систем та зв’язку курсу з проблемами 

сучасних філософсько-мовознавчих гіпотез із внутрішнім і зовнішнім 

диференціюванням різних методологій і методик у тлумаченні лінгвістично-

теоретичних і лінгвістично-прикладних явищ, простеженням основних етапів 

розвитку теорії мовних систем. Здобувачі СО «PhD» вчаться здійснювати  

аналіз різних мовних систем, готувати експертний висновок про тип мовної 

системи, її внутрішню структур, оцінювати мовну систему з погляду її 

цілісності та відповідності основним принципам еволюції.  

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає опанування здобувачами 

ОНП таких додаткових компетентностей і програмних результатів навчання:   

Загальні компетентності (ЗК):  

Здатність до абстрактного осмислення й узагальнення мовних систем, 

визначення їх особливостей із аргументуванням власної позиції. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):  

Здобуття глибинних знань у галузі філології, пов’язаних із 

застосовувнням різних методів і методик аналізу мовних явищ, зіставлення й 

порівнювання різних філософсько-лінгвістичних методик із критичним 

осмисленням їхніх переваг і значущостей у тлумаченні проблем філології. 

Здатність виконувати компонентний, філософсько-аналітичний, 

дистрибутивний, трансформаційний, інтерпретаційний, описовий та інші 



аналізи тих чи тих мовних явищ зі встановленням інваріантності й 

варіантності мовних явищ. 

Програмні результати навчання (ПРН):  

На основі системного наукового світогляду аналізувати основні 

поняття теорії мови і проблеми курсу в сучасних термінах і визначеннях. 

Знати спільні й диференційні ознаки різних філософсько-лінгвістичних 

течій і напрямів, шкіл і аспектів, напрями застосування різних методів і 

прийомів 

Уміти кваліфікувати когнітивний напрям філософського осмислення 

проблем філології (одиниці, категорії, форми). 

Знати основні етапи розвитку теорії мовних систем як науки, 

категорійний апарат теорії мовних систем і парадигм, їхні спільні та 

диференційні ознаки. 

Узагальнювати, критично мислити й аналізувати особливості 

категорійного апарату філології через призму терії мовних систем.  

 

 


