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ВСТУп

Навчальний курс «Вступ до мовознавства» передує іншим лінг-
вістичним  дисциплінам  у  системі  фахової  підготовки  філологів. 
Цей  курс  містить  доступний  виклад  найважливіших  відомостей 
про мову з огляду на сучасний стан мовознавчої науки: висвітлено 
питання  сутності  мови,  її  походження,  закономірності  функціо-
нування й розвитку. «Вступ до мовознавства» – профільний курс, 
який формує філолога-спеціаліста. Ефективна діяльність філолога 
неможлива без усвідомлення сутності цієї лінгвістичної дисциплі-
ни, опанування відповідної системи понять і термінів, поглиблен-
ня лінгвістичного світогляду.

програма навчального курсу складається з двох частин: теоре-
тичної  й  навчально-тематичної. У  теоретичній  частині  висвітле-
но  загальні питання мовознавства, що передбачають поглиблене 
вивчення  основних  тем  й  ознайомлення  студентів  з  актуальни-
ми  проблемами  сучасного  мовознавства.  Навчально-тематична 
частина містить матеріал, передбачений для розгляду на лекцій-
них  і  практичних  заняттях.  Основне  призначення  курсу  –  пода-
ти  сту дентам-першокурсникам  відомості  про  мову,  її  систему  й 
структуру;  допомогти  майбутнім  філологам  опанувати  фаховий 
поня тійний матеріал. У додатках вміщено словник-мінімум лінг-
вістичних термінів, що допоможе першокурсникам оволодіти те-
оретичними  засадами  мовознавчої  науки,  уміти  витлумачувати 
визначальні явища фонетики, лексикології, граматики, зіставляти 
факти різних мов.

У списку рекомендованої літератури подано перелік основної 
й рекомендованої літератури, Інтернет-джерела з основних теоре-
тичних питань курсу «Вступ до мовознавства» з метою належної 
підготовки студентів до практичних занять.

МЕТА Й зАВдАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ,  
ЙОГО МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ пРОЦЕСІ

Навчальний  курс  «Вступ  до  мовознавства»  призначений  для 
студентів  І  курсу  факультету  романо-германських  мов.  Курс 
«Вступ  до  мовознавства»  рекомендований  Міністерством  осві-
ти  і  науки  України  (лист  Міністерства  освіти  і  науки  України  
№ 14/18.2–481 від 02.03.2005 р.). Він розрахований на 16 лекцій-
них  і 14 практичних годин. Запропонована програма є стандарт-
ною програмою підготовки філолога зі ступенем бакалавра. 

Мета навчального курсу – вивчити загальні риси, властивості, 
особливості  будови мови,  її  закономірності  і  прояви,  реалізацію 
цих закономірностей в окремих мовах. теоретичне мовознавство 
з’ясовує  сутність  та  природу  мови,  її  організацію,  виникнення, 
функціонування  й  розвиток.  прикладне  мовознавство  охоплює 
питання практичного використання мови. До проблематики при-
кладного мовознавства належить створення й удосконалення са-
мого  письма  та  його  специфіка,  проблеми моделювання мовних 
систем і машинного перекладу. Навчальна програма курсу «Вступ 
до  мовознавства»  реалізується  шляхом  досягнення  практичної, 
освітньої, пізнавальної, розвивальної та соціальної мети. практич-
на мета полягає у формуванні загальних і професійно орієнтова-
них  комунікативних  мовленнєвих  компетентностей;  освітня  –  у 
формуванні загальної компетентності (декларативних знань, умінь 
і навичок, розвитку здібностей самостійного навчання), що дозво-
лить  ефективно  спілкуватися  в  академічному  та  професійному 
середовищі і продовжити навчання після отримання диплома про 
вищу освіту. пізнавальна мета полягає  в  залученні  студентів  до 
таких видів діяльності, які активізують і розвивають увесь спектр 
їхніх пізнавальних здібностей. Розвивальна мета – допомогти сту-
дентам у формуванні загальних компетентностей з метою стиму-
лювання  особистої  мотивації,  зміцнення  впевненості  студентів 
як  користувачів мовознавчою  термінологією,  а  також позитивне 
ставлення до вивчення мови. соціальна мета – сприяти становлен-
ню  критичного  самоусвідомлення,  вміння  спілкуватися  та  роби-
ти вагомий внесок у міжнародне мовознавче середовище. соціо-
культурна – досягати широкого розуміння важливих міжнародних 
соціокультурних проблем для того, щоб діяти належним чином у 
різноманітних професійних та академічних ситуаціях. 
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