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Силабус курсу «Актуальні проблеми філології та перекладознавства» 

2021–2022 навчального року 

 

 

Назва курсу Актуальні проблеми філології та перекладознавства  

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Університетська, 1 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет іноземних мов, кафедра французької філології 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

03 Гуманітарні науки, 035 Філологія 

Викладачі курсу Чернюх Богдан Васильович, доктор філологічних наук, професор 

кафедри класичної філології 

Контактна інформація 

викладачів 

cherboh@gmail.com,  bohdan.chernyukh@lnu.edu.ua  

м. Львів  

Консультації по курсу 

відбуваються 

щовівторка, 13.30-15.00 год. (вул.Університетська, 1, ауд. 436)  

Також можливі он-лайн консультації. Для цього слід писати на 

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://lingua.lnu.edu.ua/course/aktualni-problemy-filolohii-ta-

perekladoznavstva-frantsuzka-mova 

Інформація про курс 

 

 

Курс розроблено таким чином, щоб студенти засвоїли не лише 

проблематику актуальних напрямів сучасної лінгвістики, а й могли 

застосувати навики  у  відповідній ділянці. Після ознайомлення з 

курсом студенти оволодіють необхідним комплексом знань для 

подальшої самостійної роботи у сфері мовознавства, навчаться 

самостійно проводити, добирати та комбінувати різні тактики 

практичних досліджень, адекватні цілям та завданням наукового 

проекту.  

 

Коротка анотація 

курсу 

Розглядаються проблеми сучасної антропологічної лінгвістики, у 

межах якої виокремлюються два основні напрями – когнітивно-

культурологічний та комунікативно-дискурсивний. Подається 

метамова, методи, прийоми дослідження в новій теоретико-

методологічній площині. Приділяється увага модусу структурно-

семантичних досліджень "внутрішньої лінгвістики" ХХ століття, які 

наразі продовжують розвиватися паралельно із  

"зовнішньолінгвістичними". 

Мета та цілі курсу Метою викладання нормативної дисципліни «Актуальні проблеми 

філології та перекладознавства» є ознайомлення студентів  з 

актуальними напрямками сучасної лінгвістики та їхнім категоріальним 

апаратом. 

Основні цілі курсу : створення необхідного дидактичного тла для 

засвоєння студентами теоретико-методологічних основ, на яких 

ґрунтуються сучасні напрями мовознавства, опрацювання їхнього 

термінологічного апарату, методів та підходів до аналізу 
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мовного/мовленнєвого матеріалу; ознайомлення з основними етапами 

розвитку лінгвістичної думки та  теоретичними здобутками сучасного 

вітчизняного мовознавства. 

Література для 

вивчення дисципліни 

 

Основна література:  

1. Голубовська І. О.  Актуальні проблеми сучасної лінгвістики. – К. : 

Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. 223 с. 

2. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями і проблеми. – 

Полтава: Довкілля-К, 2008. 711 с. 

3. Голубовська, І.О. Етнічні особливості мовних картин світу. – К. : 

Логос, 2004. 284 с. 

4.  Приходько, А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно- 

дискурсивній парадигмі лінгвістики. – Запоріжжя : Прем'єр, 2008.  332 

с.  

5. Маслова, В.А. Лингвокультурология: учебное пособие / Вален- 

тина Авраамовна Маслова. – М. : ИЦ "Академия", 2004. – 208 с. 

6. Вейнрейх, У. О семантической структуре языка / Новое в 

лингвистике. Вып. 5.: Языковые универсалии. – М.: Прогресс, 1970. – 

С. 163 – 249. 

7. Корнилов, О.А. Языковые картины мира как производные наци- 

ональных менталитетов. – М. : Изд-во МГУ, 1999. – 341 с. 

 

Додаткова література:  

1. Голубовская, И.А. Антропологическая парадигма в современном 

языкознании: основные теоретические постулаты и модули лингвисти- 

ческого исследования // Studia Linguistica. Збірник наукових праць. – 

Vol. II, 2009. – C. 110–122. 

2 Селиванова, Е.А. Исследовательские принципы парадигмально- 

го пространства современной лингвистики // Наукова спадщина 

професора С.В. Семчинського і сучасна філологія. – К. :ВПЦ 

"Київський університет", 2001. – С. 343–351. 

3. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание.– М. : Русские словари, 

1996. – 416 с. 

4. Вежбицкая, А. Семантические универсалии и описание языков. – М. 

: Языки русской культуры, 1999. – 780 с. 

5. Вежбицкая, А. Сопоставление культур через посредство лекси- 

ки и прагматики / Анна Вежбицкая. – М. : Языки славянской культуры, 

2001. – 272 с. 

6. Ульман, Ст. Семантические универсалии // Новое в лингвистике. – 

М. : Иностр. лит-ра, 1970. – Вып. 5. – С. 250–299. 

7. Щур, Г.С. Теории поля в лингвистике. – М. : Наука, 1974. – 254 с. 

Тривалість курсу 90 год.  

Обсяг курсу 3 кредити ECTS. Лекції – 16 год., практичні заняття-16 год., самостійна 

робота – 58 год. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде  

– знати: теоретичні основи новітніх напрямів у мовознавчій 



науці; 

• визначення наукової парадигми; 

• поняття концепту як центральне в сучасній антропологічній    

лінгвістиці; лінгвокультурологічне витлумачення концепту; 

• співвідношення термінів "концепт", "поняття", "значення"; 

• методику опису концепту в науковому дослідженні; 

• поняття концепту як основну складову мовної картини світу; 

• історію становлення поняття "мовна картина світу"; 

• типологію картин світу; співвідношення наукової та мовної  

картин світу; 

• структуру національно-мовних картин світу; 

• співвідношення понять "мова" та "культура"; 

• поняття етноцентризму як соціально-психологічного та 

мовного феномена; 

• специфіку ономасіологічного та семасіологічного підходів 

до вивчення лексики; 

структуру лексико-семантичної системи мови; 

• поняття семантичного поля як способу здійснення систем- 

них зв'язків у лексиці; 

• семантичні універсалії; 

• основні категорії комунікативної лінгвістики; 

• визначення комунікації як центрального поняття комунікативної 

лінгвістики; 

• поняття мовної особистості, комунікативної компетенції 

та мовленнєвої поведінки; 

• сутність мовленнєвого жанру як категорії комунікації; 

• структурні характеристики стандартної комунікативної 

ситуації; 

визначення поняття "дискурс" у сучасній лінгвістиці; 

• прагматичну структуру дискурсу; 

• типологію дискурсу; 

• методику проведення дискурс-аналізу; 

• розмежування понять текст і дискурс. 

- вміти : проводити лінгвістичний аналіз із використанням                

найновітніших методів та прийомів  

 

Ключові слова Когнітивна лінгвістика, антропоцентризм, комунікативна лінгвістика, 



лінгвокультурологія, польова структура, дискурс 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять  та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1. Зміна наукових парадигм у лінгвістиці та формування 

когнітивного напряму в мовознавстві 

Тема 2. Понятійно-термінологічний і методичний апарат сучасної 

когнітивної лінгвістики 

та лінгвокультурології. 

Тема 3.  Мовна картина світу як об'єкт лінгвокультурологічного 

вивчення 

Тема 4.  Лексична система мови в поняттях і термінах структурно-

семантичної парадигми у мовознавстві. 

Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру, 

усний 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань зі вступу до 

мовознавства, лексикології, теоретичної граматики, 

лінгвокраїнознавства  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, дискусія 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм і 

операційних систем, доступу до мережі Інтранет. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

 

• модулі: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50; 

• самостійна робота: 20 % семестрової оцінки, максимальна кількість      

балів 20; 

• іспит: 30% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 30. 

 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення тестів). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 



визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом. Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку.  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

 

 

 

 

СХЕМА КУРСУ 
 

Тиж. 

/ 

дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостій-

на, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література. Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год Те

рмі

н 

ви

ко

на

нн

я 

1-2 / 

2021 

/ 4 

год 

Тема 1. Зміна 

наукових парадигм у 

лінгвістиці та 

формування 

когнітивного напряму 

в мовознавстві 

1.Визначення 

наукової парадигми. 

2.Виділення 

мовознавчих 

парадигм у діахронії 

лекція Голубовська І. О.  

Актуальні проблеми 

сучасної лінгвістики. – К. : 

Видавничо-поліграфічний 

центр "Київський 

університет", 2011. 223 с. 

2Селіванова О. О. Сучасна 

лінгвістика: напрями і 

проблеми. – Полтава: 

Довкілля-К, 2008. 711 с. 

 

  



3. Парадигмальна 

переорієнтація 

сучасного 

мовознавства: 

утвердження 

антропоцентричної 

лінгвістики 

4.Настановчо-

пізнавальні параметри 

нової парадигми 

лінгвістичного знання 

  

3 / 

2021 

/ 2 

год. 

Тема 1. Зміна 

наукових парадигм у 

лінгвістиці та 

формування 

когнітивного напряму 

в мовознавстві 

1.Визначення 

наукової парадигми. 

2.Виділення 

мовознавчих 

парадигм у діахронії 

нововведення  

Практич-

не 

Голубовська І. О.  

Актуальні проблеми 

сучасної лінгвістики. – К. : 

Видавничо-поліграфічний 

центр "Київський 

університет", 2011. 223 с. 

Селіванова О. О. 

Сучасна лінгвістика: 

напрями і проблеми. – 

Полтава: Довкілля-К, 

2008. 711 с. 

 

Мовознавство 

ХХІ століття: 

характеристика 

основних 

напрямів. 

 

 

4 / 

2021 

/ 2 

год 

Тема 1. 

1. Парадигмальна 

переорієнтація 

сучасного 

мовознавства: 

утвердження 

антропоцентричної 

лінгвістики 

2.Настановчо-

пізнавальні параметри 

нової парадигми 

лінгвістичного знання 

 

практичн

е 

Голубовська І. О.  

Актуальні проблеми 

сучасної лінгвістики. – К. : 

Видавничо-поліграфічний 

центр "Київський 

університет", 2011. 223 с. 

Селіванова О. О. 

Сучасна лінгвістика: 

напрями і проблеми. – 

Полтава: Довкілля-К, 

2008. 711 с. 

 

Специфіка 

принципів 

антропоцен-

тризму, 

когнітивізму, 

функціоналізму, 

прагматизму та 

аксіологічності в 

мовознавчій 

науці. 
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год. 

Тема 2. Понятійно-

термінологічний і 

методичний апарат 

сучасної когнітивної 

лінгвістики 

1. Концепт як 

центральне поняття 

сучасної 

антропологічної 

лінгвістики. 

2. Співвідношення 

лекція Голубовська І. О.  

Актуальні проблеми 

сучасної лінгвістики. – К. : 

Видавничо-поліграфічний 

центр "Київський 

університет", 2011. 223 с. 

2. Селіванова О. О. 

Сучасна лінгвістика: 

напрями і проблеми. – 

Полтава: Довкілля-К, 

  



термінів 

"концепт", "поняття", 

"значення"  

3. Структура концепту 

як гетерогенного 

ментального 

утворення. 

4. Методика опису 

концепту в науковому 

дослідженні  

5. Концепт як основна 

складова мовної 

картини світу 

2008. 711 с. 
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год. 

Тема 2. Понятійно-

термінологічний і 

методичний апарат 

сучасної когнітивної 

лінгвістики 

1. Концепт як 

центральне поняття 

сучасної 

антропологічної 

лінгвістики. 

2. 

Лінгвокультурологіч-

не витлумачення 

концепту  

3.Співвідношення 

термінів 

"концепт", "поняття", 

"значення"  

4..Структура концепту 

 

 

 

практичн

е 

Голубовська І. О.  

Актуальні проблеми 

сучасної лінгвістики. – К. : 

Видавничо-поліграфічний 

центр "Київський 

університет", 2011. 223 с. 

Селіванова О. О. 

Сучасна лінгвістика: 

напрями і проблеми. – 

Полтава: Довкілля-К, 

2008. 711 с. 

Голубовська, І.О. Етнічні 

особливості мовних 

картин світу. – К. : 

Логос, 2004. 284 с. 

 Приходько, А.М. 

Концепти і 

концептосистеми в 

когнітивно- 

дискурсивній парадигмі 

лінгвістики. – Запоріжжя 

:Прем'єр, 2008.  332 с. 
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Тема 2. Понятійно-

термінологічний і 

методичний апарат 

сучасної когнітивної 

лінгвістики 

 

1. Методика опису 

концепту 

2. Концепт і мовна 

картина світу 

практичн

е 

Голубовська, І.О. Етнічні 

особливості мовних 

картин світу. – К. : 

Логос, 2004. 284 с. 

 Приходько, А.М. 

Концепти і 

концептосистеми в 

когнітивно- 

дискурсивній парадигмі 

лінгвістики. – Запоріжжя 

: Прем'єр, 2008.  332 с. 

Проаналізувати 

конрцепти 

«душа» і 

«серце» у 

французькій 

мові 

 

9-10 Тема 3.  Мовна лекція  Голубовська, І.О.   
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картина світу як 

об'єкт 

лінгвокультурологіч-

ного вивчення 

1. Мовна картина 

світу". 

.2. Типологія картин 

світу. 

3.Структура 

національно-мовних 

картин світу 

4. Етнічна культура як 

генеруючий чинник 

утворення 

національно-мовних 

картин світу . 

5. Співвідношення 

понять "мова" та 

"культура" 

 

Етнічні особливості 

мовних картин світу. – 

К. : Логос, 2004. 284 с. 

  Приходько, А.М. 

Концепти і 

концептосистеми в 

когнітивно- 

дискурсивній парадигмі 

лінгвістики. – Запоріжжя 

: Прем'єр, 2008.  332 с. 
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Тема 3.  Мовна 

картина світу як 

об'єкт 

лінгвокультурологіч-

ного вивчення 

1. Мовна картина 

світу". 

.2. Типологія картин 

світу. 

3. Наукова і мовна 

картина світу 

практичн

е 

Голубовська І. О.  

Актуальні проблеми 

сучасної лінгвістики. – К. : 

Видавничо-поліграфічний 

центр "Київський 

університет", 2011. 223 с. 

2. Селіванова О. О. 

Сучасна лінгвістика: 

напрями і проблеми. – 

Полтава: Довкілля-К, 

2008. 711 с. 

Голубовська, І.О. Етнічні 

особливості мовних 

картин світу. – К. : 

Логос, 2004. 284 с. 
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Тема 3.  Мовна 

картина світу  

 

1.Чинники 

детермінації  

національно-мовних 

картин світу. 

2.Структура 

національно-мовних 

картин світу 

3. Етноцентризм як 

соціально-

практичн

е 

Голубовська І. О.  

Актуальні проблеми 

сучасної лінгвістики. – К. : 

Видавничо-поліграфічний 

центр "Київський 

університет", 2011. 223 с. 

2. Селіванова О. О. 

Сучасна лінгвістика: 

напрями і проблеми. – 

Полтава: Довкілля-К, 

2008. 711 с. 

Голубовська, І.О. Етнічні 

  



психологічний 

та мовний феномен 

 

особливості мовних 

картин світу. – К. : 

Логос, 2004. 284 с. 
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Тема 4.  Лексична 

система мови в 

поняттях і термінах 

структурно-

семантичної 

парадигми у 

мовознавстві. 

1. Теорії лексичного 

значення 

2. Ономасіологічний 

та семасіологічний 

підходи 

до вивчення лексики . 

3.  Формальне та 

семантичне 

варіювання лексеми. 

4. Структура лексико-

семантичної системи 

мови. 

 5. Семантичне поле 

як спосіб здійснення 

системних зв'язків у 

лексиці 

6. Семантичні 

універсалії 

лекція Голубовська І. О.  

Актуальні проблеми 

сучасної лінгвістики. – К. : 

Видавничо-поліграфічний 

центр "Київський 

університет", 2011. 223 с. 

Селіванова О. О. 

Сучасна лінгвістика: 

напрями і проблеми. – 

Полтава: Довкілля-К, 

2008. 711 с. 

Ульман, Ст. 

Семантические 

универсалии // Новое 

в лингвистике. – М. : 

Иностр. лит-ра, 1970. – 

Вып. 5. – С. 250–299. 

Щур, Г.С. Теории поля в 

лингвистике. – М. : 

Наука, 1974. – 254 с. 
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Тема 4.  Лексична 

система мови в 

поняттях і термінах 

структурно-

семантичної 

парадигми у 

мовознавстві. 

 

1. Теорії лексичного 

значення 

2. Ономасіологічний 

та семасіологічний 

підходи до вивчення 

лексики .  

3.  Формальне та 

семантичне 

варіювання лексеми. 

 

практичн

е 

Голубовська І. О.  

Актуальні проблеми 

сучасної лінгвістики. – К. : 

Видавничо-поліграфічний 

центр "Київський 

університет", 2011. 223 с. 

2. Селіванова О. О. 

Сучасна лінгвістика: 

напрями і проблеми. – 

Полтава: Довкілля-К, 

2008. 711 с. 

 

Здійснити 

підбірку 

безеквівалентної 

лексиси у 

французькій 

мові (10 лексем) 
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Тема 4.  Лексична 

система мови в 

практичн

е 

Голубовська І. О.  

Актуальні проблеми 
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год. 

поняттях і термінах 

структурно-

семантичної 

парадигми у 

мовознавстві. 

1. Структура лексико-

семантичної системи 

мови. 

2. Семантичне поле 

3. Семантичні 

універсалії 

сучасної лінгвістики. – К. : 

Видавничо-поліграфічний 

центр "Київський 

університет", 2011. 223 с. 

Щур, Г.С. Теории поля в 

лингвистике. – М. : 

Наука,1974. – 254 с. 

Ульман, Ст. 

Семантические 

универсалии // Новое 

в лингвистике. – М. : 

Иностр. лит-ра, 1970. – 

Вып. 5. – С. 250–299. 

 

 


