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АНОТАЦІЯ
Дисципліна «Когнітивна лінгвістика» належить до переліку обов’язкових для вивчення дисциплін.
Вона забезпечує здобуття теоретичних і практичних знань з когнітивної лінгвістики, покликана навчити
аспірантів використовувати теоретичні й практичні знання під час виконання індивідуальних досліджень,
ознайомить із сучасними методами, застосовуваними у світовій лінгвістиці, дасть необхідні орієнтири щодо
використовуваної наукової термінології в різних школах і напрямах лінгвістичної когнітології.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета курсу – дати аспірантам теоретичні знання з методології когнітивних досліджень; навчити
аспірантів орієнтуватися в методиках когнітивної лінгвістики; закласти розуміння основних положень,
підходів, наукових концепцій когнітивної лінгвістики; сформувати в аспірантів цілісне, системне й
поглиблене знання про когнітивну лінгвістику як про один з актуальних напрямів сучасної лінгвістичної
науки; сформувати в аспірантів уміння застосовувати на практиці різні методики когнітивних досліджень;
виробити в аспірантів навички вільного оперування термінологією когнітивної лінгвістики.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І ФОРМИ ОЦІНЮВАННЯ
Результати навчання

Методи
викладання
і
навчання
Прослуховування
лекцій
з
елементами зворотного зв’язку.

Засвоєння базових теоретичних знань із
когнітивної лінгвістики – її історії та
сучасного стану, теорії та методології.
Уміти
аналізувати
можливості Виступи
на
когнітивних
методів
дослідження, заняттях
з
зокрема сфери їх застосування.
обговоренням.
Засвоєння
лінгвістики.

термінології

Форми
оцінювання
Поточний контроль.
Підсумковий іспит

семінарських Поточний
наступним контроль.

когнітивної Реферативна презентація
мовознавчого напряму.

Поточний контроль.

Вироблення вмінь і навичок застосування Підготування
виступів
на Поточний контроль.
різних методів та методик когнітивної семінарах, участь у дискусії.
лінгвістики.
Індивідуальне завдання 1, 2 ,3:
рукопис.
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ЗМІСТ КУРСУ
Вступне слово
Курс поглиблює знання про роль і місце когнітивної лінгвістики в колі напрямів сучасного
мовознавства, спрямований на опанування основними поняттями й категоріями лінгвокогнітології,
здобуття необхідних знань і навичок для застосування методів когнітивної лінгвістики. Програма
навчальної дисципліни розкриває значення когнітивної лінгвістики на тлі історії лінгвістичних
учень, теорію та методологію когнітивної лінгвістики, можливості когнітивної лінгвістики в
лінгвістичних описах мови й національної культури.
Курс дає змогу здобути базові теоретичні знання з когнітивної лінгвістики – її історії та
сучасного стану, теорії та методології; ознайомити аспірантів з основними напрямами та проблемами
сучасної когнітивної лінгвістики; сформувати в аспірантів вміння орієнтуватися в різних підходах до
вивчення мови та проблемах сучасної когнітивної лінгвістики; виробити в аспірантів уміння
застосовувати різні методи й методики когнітивної лінгвістики; вдосконалювати навички та вміння
усного й письмового наукового мовлення аспірантів за фахом, розвивати їхнє творче й логічне
мислення.
Лекційні й семінарські заняття передбачають дискусії і обговорення широкого кола питань
лінгвістичної проблематики, що сприятиме поліпшенню навичок ведення наукової дискусії.
Аспіранти навчаються застосовувати здобуті знання під час практичного лінгвістичного аналізу, що
допомагає прищепити вільне володіння термінологічним апаратом когнітивної лінгвістики; методами
лінгвістичного аналізу; культурою філологічної праці.

Тематичний план
№
з/п
Лекція 1

Теми занять

Кількість
годин

Мовознавство нового часу: антропоцентризм як лінгвістична
парадигма

2 год.

Наукова спадщина В. фон Гумбольдта, О. О.
Ф. де Соссюра, її вплив на мовознавство кінця XX ст.
Лекція 2

Семінар 1

Потебні,

Когнітивна лінгвістика як напрям сучасного мовознавства

2 год.

1. Основні підходи до пояснення феномену природної мови та її
опису.
2. Предмет науки про когніцію. Теоретичні основи і джерела
когнітивної лінгвістики.
3. Когнітивізм і когнітивна лінгвістика. Методи й способи пізнання
людського розуму, опису світу слів.
Предмет і об’єкт науки про когніцію. Теоретичні основи
когнітивної лінгвістики
1. Історіографія питання. Наукові аспекти.
2. Методи і способи когнітивних досліджень.
3. Джерела. Типи навчальних посібників.
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Лекція 3

Проблеми, завдання і постулати когнітивної лінгвістики

2 год.

Лекція 4

1. Парадигма наукових знань: антропоцентризм у сприйнятті й
поясненні світу, поліпарадигмальність у підходах до мови.
2. Історія розвитку когнітивної лінгвістики. Основні праці з
концептології.
3. Ключові поняття когнітивної лінгвістики. Актуальні завдання
сучасної когнітивної лінгвістики.
Концепт як основне поняття когнітивної лінгвістики

2 год.

Лекція 5

1. Концепт як основа мовної картини світу. Підходи до виділення
концептів.
2. Подібність і відмінність термінів: концепт, поняття, значення.
Структура концепту, базові прийоми опису мовних концептів.
3. Поняття концептосфери. Концептосфера і концепт. Трансляція
культури в мові.
Концепт і слово

2 год.

Семінар 2

1. Теорія лінгвістичної відносності й концепт.
2. Концептосфера і менталітет.
3. Поняття концептуального простору в когнітивістиці, сутності
метамови. Формування концептів.
Термінопонятія когнітивістики

2 год.

1. Подібність і відмінність дефініцій термінів «концепт»,
«поняття», «значення».
2. Концептосфера як базове термінопоняття когнітивної
лінгвістики.
3. Концепт як основа мовної картини світу.

Лекція 6

Індивідуальне завдання 1: самостійні роботи за окремими
питаннями лекції, написання конспекту, робота з літературою.
Індивідуальне завдання 2: самостійні роботи за окремими
питаннями лекції, написання конспекту, робота з літературою.
Загальні принципи аналізу концептів. Типи концептів

2 год.

Лекція 7

1. Національна специфіка концептів. Засоби мовної об’єктивації
концептів.
2. Основні прийоми аналізу й опису концептів. Вибір ключового
слова для дослідження. Семний аналіз ключового слова. Аналіз
лексичної сполучуваності ключового слова. Експериментальні
методики. Вільний асоціативний експеримент.
3. Рецептивний експеримент. Аналіз синонімів ключового слова.
Побудова лексико-фразеологічного поля ключового слова. Аналіз
паремій і афоризмів, які об’єктивують концепт.
Лінгвокультурологічні аспекти когнітивного аналізу лексики

2 год.

1. Когнітивне дослідження уявлень про світ – час, простір, число.
2. Лінгвокогнітивний опис явищ природи.
3. Концепти етики і почуттів.
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Семінар 3

Моделювання знань у когнітивній лінгвістиці
1. Система і структура різновидів знання.
2. Класифікація символів, образів і уявлень про наукову картину
світу.
3. Стереотипи когніцій як елементи пізнання лінгвістичних явищ.

Лекція 8–9

Когнітивні основи граматики

4 год.

Семінар 4

1. Методи виявлення синтаксичних концептів. Основні синтаксичні
концепти.
2. Когнітивні підходи у пояснення граматичних явищ.
3. Когнітивна теорія модальності.
Концептосфера ментальних просторів

2 год.

Лекція 10

1. Когнітивна характеристика соціальних термінопонять
«свобода-неволя», «дружба-ненависть».
2. Дихотомія моральних концептів «правда-брехня», «совістьбезсоромність», «любов-ненависть» тощо.
3. Метафоризація емоційних концептів «щастя», «радість», «горе»
і т. ін.
Когнітивні моделі дискурсу

2 год.

1. Текст і дискурс. Модель функціонування інтертекст.
2. Текстуальний опис моделі художніх творів.
3. Проблеми лінгвістичного аналізу художнього тексту.
Семінар 5

2 год.

Проблеми когніції і комунікації
1. Специфіка комунікативної і когнітивної лінгвістики.
2. Наукові школи когнітивістики і комунікативної лінгвістики.
3. Значення комунікативного і когнітивного вивчення лінгвістики.
Індивідуальне завдання 3: самостійні роботи за окремими
питаннями лекції, написання конспекту, робота з літературою.
УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ

Форми
оцінювання
Активна участь у
семінарі
Контрольна робота

Кількість

Максимум балів за 1

Разом

5

6

30

2

12

24

Самостійна робота

1

6

6

Іспит

1

40

40

Разом

100

ВИМОГИ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання успішності аспіранта за кожним із запланованих видів робіт здійснюють відповідно
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Види робіт

Кількість
балів

до таких критеріїв:

Усна відповідь
на семінарі

6

5

4

3

2

1

Критерії оцінювання
Відповідь аспіранта виважена й науково обґрунтована, він демонструє
особистий внесок у розв’язання поставленої проблеми, враховує наявні в
лінгвістиці погляди й підходи, можливі альтернативи розв’язання.
Аспірант
здатний
кваліфіковано
обстоювати
власні
погляди,
підтверджуючи їх дібраними або змодельованими прикладами.
Аспірант повністю оволодів теоретичним матеріалом, логічно й
послідовно викладає його, пов’язуючи з вивченим раніше, наводить
самостійно приклади та коментує їх, спроможний простежити історію
питання чи мовного явища, демонструє уміння застосувати набуті знання в
нестандартних ситуаціях. У разі, якщо матеріал винесено на самостійне
опрацювання, виявляє творчий підхід до вивчення (наприклад, самостійно
уклав структурно-логічну схему, таблицю, зробив презентацію та ін.),
засвідчує ознаки самостійної життєвої позиції, оцінюючи нові факти,
явища, погляди; визначає мету власної навчальної діяльності тощо. Під час
підготування до заняття, окрім запропонованих додаткових посібників,
опрацював самостійно дібрану літературу, уміє критично її оцінити. Під
час відповіді аспірант не допускає фактичних і мовленнєвих помилок.
Аспірант засвідчує високий рівень осмислення вивченого, спроможний
логічно, аргументовано, чітко, точно й вільно висловлювати власні думки.
Якщо теоретичний матеріал винесено на самостійне опрацювання,
аспірант демонструє навички аналізу прочитаного, вміння оцінювати
новий матеріал, опрацював усі запропоновані додаткові посібники, під час
відповіді не користується власним конспектом, не допускає фактичних
помилок. Уміє коментувати мовні явища, установлювати системні зв’язки.
Мовлення чітке, логічне, хоча може припуститися однієї мовленнєвої
помилки.
Аспірант може не лише логічно й повно викладати вивчене, а й виявляє
елементарне вміння аналізувати, робити узагальнення, давати чіткі
визначення, у разі потреби переформульовувати їх; виявлені здібності
змінювати логіку викладу повідомлення, аналізу власного й чужого
висловлення. Під час підготування матеріалу демонструє елементарне
вміння самостійно працювати з додатковою науковою літературою, хоч в
аспіранта узагальнення спрощені й неточні. Більшість теоретичних
положень підтверджує прикладами. Мовлення позначене елементарним
рівнем стилістичної культури, хоч може припуститися до трьох
мовленнєвих помилок. Фактичних помилок немає.
Аспірант здатен досить зв’язно висловлюватися, добре відтворювати
матеріал прослуханої лекції (якщо тема винесена на самостійне
опрацювання – переказує зміст кількох джерел, наводячи окремі
приклади); може за допомогою викладача або іншого аспіранта дати
визначення; застосовує набуті знання в стандартних ситуаціях, але ще не
готовий виконувати навчальні роботи, що вимагають застосування
трансформаційних умінь; мовлення стилістично недосконале, висловлення
не завжди точне; допускає до чотирьох мовленнєвих помилок.
Аспірант може переказати приблизно половину матеріалу лекції. У разі
самостійного вивчення теми – непослідовно й незв’язно відтворює зміст
5
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0

Самостійна
робота

6

4–5

2–3

1

0
Контрольна
робота
Іспит

12
40

прочитаного або, відповідаючи на поставлене запитання, користується
конспектом, укладеним власноруч; губиться в разі потреби навести
приклади, не завжди може дати відповідь на запитання, що конкретизує
його висловлення. Виклад має ознаки поверховості, недостатньо
осмислений і логічно недосконалий, бідний лексичний запас і синтаксичні
конструкції, значна кількість фактичних помилок. Аспірант в основному
орієнтується в змістові діалогів, проваджених на заняттях, проте
висловлює невдалі репліки, не завжди враховує ситуацію спілкування;
допускає шість мовленнєвих помилок.
Аспірант епізодично відтворює теоретичний матеріал на рівні уривчастого
переказування конспекту лекції. Якщо матеріал вивчав самостійно, то
аспірант в основному розуміє суть мовного явища, але не може цілісно й
точно його переказати, сплутує мовні факти; неповністю, користуючись
лише підручником, опрацював питання; не може застосувати набутих
знань в елементарних стандартних ситуаціях; відповідь мовленнєво не
відшліфована (допускає більше від дев’яти мовленнєвих помилок).
Завдання не виконане у визначений термін або виконане з порушенням
норм академічної доброчесності.
Завдання виконане у визначений термін. Аспірант демонструє високий
рівень знань і володіння темою, виявляє практичні здібності, досконалу
здатність до самостійного, логічного й послідовного викладу матеріалу.
Завдання оформлене відповідно до вимог.
Завдання виконане вчасно. Аспірант демонструє достатній рівень знань і
володіння темою, виявляє практичні здібності, близьку до досконалої
здатність до самостійного, логічного й послідовного викладу мовного
матеріалу, проте робить незначні помилки, які не заважають розумінню
виконаного завдання, яке оформлене згідно з вимогами.
Робота виконана у визначений термін. Аспірант демонструє належний
рівень знань і володіння темою, проте в його відповідях трапляються
фактичні помилки, що частково унеможливлюють розуміння
виконаного/их завдання/нь. Оформлення загалом не відповідає вимогам.
Завдання виконане у визначений термін, але аспірант демонструє
недостатній рівень знань і володіння темою, у роботі наявні грубі лексичні
/ граматичні / стилістичні помилки, які повністю унеможливлюють
розуміння виконаного завдання. Оформлення роботи частково або
повністю не відповідає вимогам.
Завдання не виконане вчасно / виконане з порушенням норм академічної
доброчесності.
12 тестових питань по 1 балу або презентація (реферат) на задану тему.
40 тестових питань по 1 балу або білет з 3 питаннями (2 по 15 балів, 1 по
10).

Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної Інститутської шкали
оцінювання в національну 4-бальну шкалу та шкалу ЕСТS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
91–100

Оцінка за шкалою ECTS
А

Оцінка за національною шкалою
Екзамен

Залік

Відмінно
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81–90
71–80
66–70
60–65

30–59

1–29

(відмінно)
В
(дуже добре)
С
(добре)
D
(задовільно)
Е
(достатньо)
FX
(незадовільно – з
можливістю повторного
складання)
F
(неприйнятно – з
обов’язковим повторним
курсом)

Зараховано
Добре

Задовільно

Незадовільно

Не зараховано

Мінімальний пороговий рівень оцінки за роботу в семестрі (допуск до екзамену) становить
30 балів. У разі отримання оцінки «неприйнятно» (нижче від 29 балів) аспірант зобов’язаний
повторно вивчити дисципліну. У разі отримання оцінки «незадовільно» аспірант має право на два
перескладання: викладачеві та комісії. При цьому максимальна підсумкова оцінка після
перескладання може бути лише «достатньо». Замість перескладання комісії аспірант може обрати
повторне вивчення дисципліни.
ПОЛІТИКА ДОБРОЧЕСНОСТІ
Виконання навчальних завдань та загалом освітньо-науковий процес мають відповідати
вимогам «Положення про академічну доброчесність наукових співробітників та здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН
України» (затверджене на засіданні вченої ради Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН
України 28 листопада 2019 р. (протокол № 9)).
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