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АНОТАЦІЯ
Предметом вивчення названої освітньої дисципліни є теоретичні засади курсу, основні поняття,
категорії та методи порівняльно-історичного і зіставного мовознавства, а також основи ареалогії і
соціолінгвістики в поєднанні з відповідним термінологічним апаратом.
Навчальна дисципліна «Порівняльно-історичне і зіставне мовознавство» передбачає розгляд історії,
сучасного стану й перспектив подальшого розвитку цієї галузі та пов’язана з такими дисциплінами, як мови
світу і мовні ареали, соціолінгвістика, мовні контакти, діалектологія, історія лінгвістичних учень тощо.
Такий зв’язок слугуватиме вдосконаленню наукового мовлення, вмінню створювати різножанрові
наукові тексти, а також сприятиме підвищенню філологічної кваліфікації аспірантів, необхідної для
виконання наукових завдань.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета курсу полягає в ознайомленні з актуальними питаннями порівняльно-історичного і зіставного
мовознавства, їхнім категорійним апаратом, формуванні й систематизації теоретичних знань про
сутність і методологію порівняльно-історичних і зіставних досліджень, виробленні практичних навичок
наукової роботи згідно з обраним фахом.
Шляхом засвоєння базових елементів логіки наукового пізнання, окреслених на лекційних і
семінарських заняттях, удосконалення навичок логічного аналізу й засвоєння основних методів
наукового дослідження аспіранти мають самостійно формувати системний науковий світогляд. За
результатами курсу аспіранти зможуть систематизувати й удосконалити набуті на попередніх етапах
навчання загальнонаукові компетентності та скористатися ними для розв’язання актуальних
теоретичних, а також когнітивних проблем, що постають перед науковцями в ході професійної
діяльності.
Основні завдання вивчення дисципліни «Порівняльно-історичне і зіставне мовознавство»: опанувати
основні теоретичні поняття й термінологічний апарат дисципліни; засвоїти основні методологічні
критерії, стосовні порівняльно-історичних і зіставних досліджень; сформувати практичні навички
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наукової роботи в галузі компаративістики; усвідомити сутність мовних перетворень із погляду діахронії
і синхронії; ознайомитися з основними концепціями мовного розвитку індоєвропейської сім’ї мов;
навчитися користуватися науковою та довідковою літературою. Згідно з вимогами освітньо-професійної
програми аспіранти повинні: мати компетентність, стосовну критичного аналізу наукових здобутків
компаративної лінгвістики в сенсі її становлення, розвитку, сучасного стану та перспектив подальшої
розбудови у вітчизняній і світовій науці; знати: історію, основні напрями та сучасний стан порівняльноісторичного і зіставного мовознавства, типології, ареалогії, а також лінгвістичної генеалогії; здобутки
вітчизняних і зарубіжних дослідників у створенні теоретичних засад порівняльно-історичного та
зіставного мовознавства і типології; наукову термінологію порівняльно-історичного і зіставного
мовознавства, генеалогії і типології; релевантні відмінності між базовими мовними категоріями; базові
підходи до вивчення мов світу в діахронічному розрізі; уміти: чітко характеризувати головні періоди
історичного розвитку лінгвістики; диференціювати різні принципи (генеалогічний і типологічний) і
підходи; визначати основні завдання порівняльно-історичного та зіставного мовознавства і типології;
вільно і правильно оперувати галузевою та суміжною науковою термінологією; аналізувати різнотипні
мовні явища на основі порівняльно-історичного, конфронтативного і типологічного підходів; укладати
тексти наукового характеру (реферати, статті, рецензії) тощо.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І ФОРМИ ОЦІНЮВАННЯ
Результати навчання

Дотримуватися мовних
логіки наукового пізнання.

норм

і

Формулювати
переконливі
аргументи на підтвердження наукових
гіпотез.
Генерувати та інтерпретувати нові
ідеї.

Методи
викладання і
навчання
Індивідуальне письмове
завдання
(за
темою
дисертаційного дослідження)
Аргументація. Опрацювання
рекомендованої літератури.

Форми
оцінювання
Поточний
контроль
шляхом
колегіального
оцінювання.

Групове обговорення.

Презентація
дослідження. Поточний контроль.
Індивідуальне
письмове
завдання (пов’язане з темою
дисертаційного
дослідження).
Володіти
загальнонауковою Ознайомлення
з
дослідницькою методологією.
рекомендованою літературою.
Знати основні етапи розвитку
порівняльно-історичного і зіставного
мовознавства та критерії їх
диференціації.

Відстежувати нові тенденції
розвитку
мовознавчої
науки
об’єктивно оцінювати її потенціал.

в
і

Визначати роль і функції
порівняльно-історичного і зіставного
мовознавства
в наукових
дослідженнях.
Виявляти загальні тенденції в
еволюції мовної картини світу.
Дотримуватися
принципів
академічної доброчесності і високої
академічної культури.

Групове обговорення.

Презентація дослідження
на
конференції
молодих
учених Інституту.

Виконання
письмових
робіт відповідно до чинних
вимог.

Підсумковий
контроль.

Поточний
контроль.
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ЗМІСТ КУРСУ
Вступне слово
Курс поглиблює знання про основні положення порівняльно-історичного, зіставного і
типологічного мовознавства, охоплює проблемні питання українського слово- і формовживання,
творення й уживання лексичних одиниць (зокрема термінологічних), синтаксичних конструкцій,
орфографії та пунктуації.
Практичне спрямування курсу зумовлює те, що теоретичні відомості про мовну структуру,
функції її одиниць подаватимуться лише в разі потреби. Водночас окрему увагу приділено
особливостям подання результатів наукового дослідження.
Оформлення наукового тексту на основі компаративних критеріїв є одним із важливих
чинників якісного подання результатів наукових досліджень. Недостатня комунікативна
компетентність, нехтування повсякденною роботою над словом нерідко призводять до зниження
наукового рівня досліджень. Водночас неоднозначне за своєю сутністю домінування в
глобалізованому науковому просторі англійської мови (насамперед її американського національного
варіанта), історично і почасти психологічно зумовлений вплив із боку російської мови спричиняють
недостатню або ж схиблену мовну культуру багатьох наукових праць, що нерідко позначається на
наукових працях.
Вироблення навичок якісного наукового письма можливе лише за умов знання літературної
норми національної мови. Важливою є так само настанова на точність, логічність, простоту, стислість
і виразність наукового мовлення.
Лекційні і практичні заняття передбачають дискусії і обговорення проблемних питань,
пов’язаних із дисертаційними дослідженнями аспірантів, у компаративному плані.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Теми лекційних та практичних занять

№
з/п
Модуль 1.
Лекції 1‒5

Кількість годин

Лінгвістичний компаративізм: структура та етапи
розвитку

Семінар 1

1. Порівняльно-історичне і зіставне мовознавство,
ареальна лінгвістика і типологія: предмет,
завдання, методи.
2. Порівняльно-історичне і зіставне мовознавство:
історія і сучасність.
3. Генеалогічна і типологічна класифікація мов.
4. Мовна типологія і типологічні категорії.
5. Українська компаративістика: історія і сучасність.
Компаративістика: структура та історична еволюція

2 год.

Семінар 2

1. Складові лінгвістичної компаративістики.
2. Генетична типологія.
3. Ареальна лінгвістика. Мовні союзи.
Індивідуальне завдання 1: самостійні роботи за
окремими питаннями лекції, написання конспекту, робота з
лексикографічною літературою.
Мовна генеалогія і типологія

2 год.

10 год.

1. Передумови виникнення порівняльно-історичного
мовознавства. Роль В. Джонза.
2. Розроблення порівняльно-історичної методології в
3
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Семінар 3

Модуль 2.
Лекції 6‒8

працях Ф. Боппа, Я. Ґріма, Р. Раска,
О. Х. Востокова, Ф. Шлеґеля, В. фон Гумбольта,
А. Шлейхера.
3. Подальший розвиток порівняльно-історичного
мовознавства: Ф. де Сосюр, Ф. Ф. Фортунатов.
Сучасний стан компаративістики. Поняття прамови
та підходи до її дослідження
1. Мовно-типологічні категорії у сучасній
науковій парадигмі.
2. Національна варіативність мов.
3. Компаративні студії в історії Інституту
мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
(Ю. О. Жлуктенко, А. П. Непокупний).
Індивідуальне завдання 2: самостійні роботи за
окремими питаннями лекції, написання конспекту, робота з
лексикографічною літературою.
Методи компаративістики та контрастивістики

Семінар 4

Модуль 3.
Лекції 9‒10

Семінар 5

2 год

6 год.

1. Порівняльно-історичний метод і його критерії.
2. Методологія зіставно-порівняльного аналізу.
3. Цілі, методи й принципи типологічних
досліджень.
Напрями компаративних досліджень

2 год.

1. Лінгвістична концепція Ф. де Сосюра.
Празька лінгвістична школа.
2. Копенгагенський
і
американський
структуралізм.
3. Школи і напрями функціональної лінгвістики
та її принципи.
Актуальні питання соціолінгвістики

4 год.

1. Історична соціолінгвістика: мовні контакти й
еволюція мов.
2. Суспільні функції мов. Форми існування
національної мови.
3. Державні та офіційні мови. Мовна політика і
мовне будівництво.
Внутрішня і зовнішня лінгвістика

2 год.

1. Когнітивна лінгвістика.
2. Соціолінгвістична класифікація мов
(за О. Б. Ткаченком).
Індивідуальне завдання 3: самостійні роботи за
окремими питаннями лекції, написання конспекту, робота з
лексикографічною літературою.

УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ
Форми оцінювання

Кількість

Максимум балів за 1

Разом
4
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Робота

на

5

5

25

Поточне тестування

1

20

20

Самостійна робота

3

10

30

Реферативна

1

25

25

практичному занятті

робота

(написання реферату зі
спеціальності)
Разом:

100

ВИМОГИ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання успішності аспіранта за кожним із запланованих видів робіт здійснюється відповідно до
таких критеріїв:
Види робіт

Кількість балів

Критерії оцінювання

за один вид
робіт
Реферативна робота

21‒25

Реферат підготовлено й подано вчасно. Текст

(написання реферату зі

структурований,

спеціальності)

проблемного

і

логічний,

містить

елементи

критичного

підходу.

Аспірант

демонструє належний рівень розуміння теми,
знання

норм

української

літературної

мови,

здатність відповісти на запитання, а також навички
інтерактивної роботи.
16‒20

Реферат підготовлено й подано вчасно. Аспірант
демонструє достатню обізнаність із темою. Виклад
логічний і послідовний, однак у тексті наявні певні
фактологічні неточності або стилістичні недоліки.
Окремим частинам тексту бракує аналітичності.

1‒15

Реферат подано із запізненням і/або він містить
лакуни й помилкові твердження, порушено норми
академічної доброчесності.

Самостійна робота
(підготовка

наукових

10

Доповідь підготовлено й виголошено вчасно, із
належним використанням рекомендованої наукової
5
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доповідей

із тем для

літератури. Доповідь структурована, послідовна,

самостійного

містить елементи проблемного підходу. Доповідач

опрацювання)

демонструє

володіння

матеріалом

і

здатність

відповісти на запитання аудиторії.
5‒9

Доповідь підготовлено й виголошено вчасно, але
без дотримання зазначених вище вимог.

1‒4

Доповідь

містить

прогалини

та

неточні

або

некоректні твердження. Доповідач не демонструє
належної
відповідати

підготовленості
на

та/або

конкретні

не

готовий

запитання.

Він

недостатньо орієнтується в основних положеннях
навчального курсу.

Порядок перерахунку рейтингових показників
оцінювання в національну 4-бальну шкалу та шкалу ЕСТS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
91–100
81–90
71–80
66–70
60–65

30–59

1–29

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

нормованої

100-бальної

шкали

Оцінка за національною шкалою
Екзамен

Залік

Відмінно
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.
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