
 

Другий (магістерський)  

рівень вищої освіти  

 

Блок «Актуальні проблеми сучасної  

української лінгвістики» 

 

(20 кредитів) 



Історія українського мовознавства 
(4 кредити) 

Мета курсу – сформувати в студентів-філологів 
систематизовані знання про становлення й розвиток української 
лінгвістики в парадигмі світової науки про мову. 

Студент повинен знати: основні напрями лінгвістичних 
досліджень в Україні; етапи розвитку українського мовознавства; 

персоналії науковців, які зробили найбільш вагомий внесок у 
розвиток мовознавства; роботи лінгвістів, що відіграли 
основоположну роль у формуванні тих чи тих теоретичних засад 
для   української науки про мову  в її практичному вимірі. 

Студент повинен уміти застосовувати в практичній роботі 
філолога знання про інтерпретацію мовознавцями лінгвістичних 
понять, їхніх дефініцій з огляду на певну теоретичну базу.   

2021 / 2022  
навч. рік 



Порівняльна  

типологія  

мов  
Метою викладання навчальної 
дисципліни  є ознайомлення 
студентів з теоретичними основами 
порівняльно-типологічного 
дослідження мов на основі сучасних 
лінгвістичних теорій. 

Теоретично-практичний контент: 

- виявлення подібностей і відмінностей 

між мовами,  

- установлення збіжностей і 

розбіжностей у використанні мовних 

засобів порівнюваних мов;  

- з’ясування типологійних особливостей 

кожної з досліджуваних мов;  

- установлення характеру й причин 

міжмовної інтерференції. 

2021 / 2022  
навч. рік 

(4 кредити) 



Лінгвістичний  аналіз  тексту 

Мета навчальної дисципліни: 

завершити мовну підготовку 

студента-філолога, об’єднати в 

нерозривний ланцюг лінгвістичні 

й літературознавчі знання, 

оскільки тенденція до об’єднання 

лінгвістичних та 

літературознавчих концепцій 

форми й змісту словесно-

художнього твору на основі їх 

поглибленого синтезу, вивчення 

смислу, ідеї, замислу як словесно-

структурного елемента 

художнього цілого – плідна й 

перспективна. 

У результаті студенти оволодіють 

уміннями й навичками, необхідними для 

фаху редактора, копірайтера, 

журналіста, кореспондента,  

зокрема такими:  

- розрізняти різні типи текстів; 

- моделювати тексти різних 

функціональних стилів, жанрів, типів 

мовлення; 

- виокремлювати в тексті надфразні 

єдності та абзаци, зіставляти їх; 

- визначати структурну організацію тексту; 

- бачити міжфразові зв'язки; 

- розрізняти види й засоби мовних зв'язків; 

- здійснювати лінгвістичний аналіз тексту; 

- редагувати тексти відповідно до норм. 

2021 / 2022  
навч. рік 

4 кредити 



Історичний коментар до українського правопису 
(4 кредити)  

Мета – формувати наукове розуміння загальних закономірностей і тенденцій 

становлення українського правопису, відзначати особливості його розвитку від 

початку зародження до сьогодні, аналізувати сучасний стан і проблеми правописної 

системи  в Україні. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної 

програми студенти набувають знань  

 

 про основні етапи розвитку українського 

правопису;  

 найвідоміші правописні концепції та 

дискусії;  

 конкретні принципи правопису.  

Після завершення курсу студент уміє: 

 
 аналізувати особливості мови писемних пам’яток різних 

періодів; 

 інтерпретувати традиційні чи інноваційні мовні явища 

кожного з періодів творення української літературної мови; 

 свідомо орієнтуватись у правописних концепціях сучасної 

української мови;  

 виявляти в текстах ознаки різних правописних систем;  

 уміти критично оцінювати доречність і коректність такої чи 

такої правописної практики. 

2021 / 2022  
навч. рік 



Міжкультурна комунікація 
(4 кредити) 2021 / 2022  

навч. рік Мета – ознайомити студентів із засадничими етапами й особливостями розвитку 

міжкультурної комунікації (МК) як галузі наукового знання в умовах сучасної глобалізації. 

МК забезпечує особистісний і професійний розвиток студента та спрямована на 

формування бікультурної або мультикультурної особистості в сучасному глобальному 

світі. Особлива увага приділяється аналізу комунікації між представниками різних 

національних і лінгвокультурних спільнот, мовним стереотипам і нормам поведінки, 

усталеним моделям сприйняття та оцінювання явищ та предметів представниками різних 

народів та культур.  

Знати:  

– термінологію дисципліни;  

– теоретичні підходи до 

дослідження теорії міжкультурного 

спілкування та різні методології 

розв’язання міжкультурних 

проблем;  

– теоретичні засади міжкультурної 

комунікації ;  

– основні характерні риси як своєї 

культури, так і культур народів-

носіїв інших мов світу. 

Уміти:  

– вільно оперувати основними термінами і положеннями теорії МК;  

– оперувати основами вербальної та невербальної комунікації;  

– добирати певний тип поведінки й поводитися відповідно до культурного середовища, у 

якому вони перебувають у певний час;  

– продуктивно спілкуватися в незнайомому культурному оточенні;  

– застосовувати дослідження з теорії міжкультурної комунікації до вирішення сучасних 

лінгвістичних проблем;  

– застосовувати на практиці отримані знання в конкретних ситуаціях міжкультурної 

взаємодії;  

– дотримуватись толерантного ставлення до інших культур та їх представників;  

– володіти методологійними прийомами комунікативної поведінки в різних сферах 

суспільного життя;  

– володіти методикою та навичками попередження й усунення міжкультурних конфліктів.  

У результаті вивчення 

навчальної дисципліни  

студент повинен:  


