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ВСТУП
Програму вивчення навчальної

дисципліни «Когнітологія та

концептологія в

лінгвістиці» укладено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів
спеціальності 035 Філологія (Українська мова та література).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є: когнітивні процеси мислення,
вербалізація когніцій, концептуально-мовна картина світу, концептосфера, система
концептів.
Міждисциплінарні

зв’язки:

«Когнітивна

психологія»,

«Етнолінгвстика»,

«Загальне мовознавство», «Психолінгвістика», «Етнолінгвістика», «Лінгвокультурологія».
Сучасне мовознавство – це комплекс численних дисциплін, які то зближуються, то
перехрещуються, то розходяться. Таким чином, дисципліна базується на знаннях як з
лінгвістичних дисциплін, та і нелінгвістичного плану і є узагальню вальною дисципліною,
що підвищує як лінгвістично-професійний, так і інтелектуальний рівень майбутнього
фахівця.
Мета дисципліни. Метою викладання навчальної дисципліни «Когнітологія та
концептологія в лінгвістиці» є осмислення основних питань лінгвоконцептології як науки
про опис концептів та мовних засобів їх репрезентації; визначення специфіки
концептуалізації досвіду в колективній свідомості носіїв мови; вивчення основних питань
когнітивної лінгвістики про мову як засіб отримання, зберігання, обробки, переробки й
використання знань, спрямованих на категоризацію мовою дійсності та внутрішнього
рефлексивного досвіду; засвоєння засад когнітивної лінгвістики та лінгвоконцептології як
науки.
Основними завданнями дисципліни «Когнітологія та концептологія в лінгвістиці» є:
Теоретичні: вивчення та осмислення основних питань когнітології та концептології
в лінгвістиці; аналіз природи мовної компетенції людини; визначення специфіки
концептуалізації досвіду в колективній свідомості носіїв мови; опис організації
внутрішнього мовлення, вербальних можливостей людини; з’ясування когнітивної
діяльності людини у процесах мовлення.
Практичні: уміння застосовувати знання з дисципліни на практиці, користуватися
й аналізувати мовні одиниці; критично оцінювати набутий досвід із позицій останніх
досягнень філологічної та науки; оперувати сучасними лінгвістичними поняттями;
володіти мовою як пізнавальним знаряддям; формувати уміння та навички здійснювати
мовленнєву діяльність, зумовлену комунікативною метою; з’ясовувати структуру та тип
та вид концепту; уміти характеризувати різні види концептів.
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У процесі опанування курсу студенти мають оволодіти такими компетентностями:
 компетентності аналізу, узагальнення та практичного застосування основних
теоретичних положень мовознавчої (когнітивної) науки (визначення основних термінів;
історичних етапів розвитку напрямів когнітивної лінгвістики, представників та їхні праці);
 загальнолінгвістична компетентність філолога, тобто поглиблення компетентності
аналізу та узагальнення проблем, що не були висвітлені в попередніх курсах, узагальнення
філософських основ сучасного, здобутків вітчизняного, європейського і світового
мовознавства;
 компетентності аналізу та розуміння сучасних поглядів на проблеми лінгвістики,
зокрема

лінгвоконцептології,

на

основі

знань

історії

в

оволодінні

розвитку

вітчизняного,

європейського та світового мовознавства;
 компетентності

майбутнього

філолога

методами

наукового

дослідження мови, в аналізі й застосовуванні теоретичних досягнень лінгвістичних теорій
у практичній діяльності.
Програмні результати навчання. Вивчення курсу спрямоване на формування у
студентів таких знань, умінь і навичок:
Студенти повинні знати: основні теоретичні положення когнітивної науки, зокрема
когнітивної лінгвістики, визначення її основних термінів; історичні віхи розвитку цього
напряму науки про мову, представників та їхні праці;
Студенти повинні уміти: аналізувати основні наукові досягнення сучасних
лінгвістичних досліджень, застосовувати їх під час з’ясування мовних питань, аналізувати
концепти.
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Когнітологія та концептологія як наука та навчальна дисципліна
Лінгвоконцептологія: завдання та головні поняття. Концептуалізація як один із
процесів пізнавальної діяльності людини. Концептуальна система. Концептуальні сфери.
Концептуальний аналіз. Методика дослідження концепту в діахронії.
Когнітивна лінгвістика: етапи розвитку, персоналії, проблеми. Витоки та
міжпредметні зв’язки когнітивної лінгвістики. Напрями когнітивної лінгвістики та їх
завдання. Діахронна когнітивна лінгвістика. Основні поняття когнітивної лінгвістики:
загальний огляд.
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Категоріальне та класифікаційне освоєння дійсності. Універсальність і національна
специфіка когнітивних класифікаційних ознак. Концептуальна та мовна картини світу.
Концептосфери. Принципи і проблеми когнітивної граматики та когнітивної семантики.
Проблема структур репрезентації знань. Поняття «когнітивна модель». Когнітивна
метафора. Теорія прототипів. Фреймова структура концепту.
Лінгвоконцептологія як самостійний науковий напрям: завдання та головні
поняття. Осмислення терміну «концепт» у сучасній лінгвістиці. Концептуальний аналіз.
Методика дослідження концепту в діахронії.
Типологія концептів. Поняття ключового (базового) концепту. Концепти культури.
Лінгвоконцепт. Інформаційне поле концепту.
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Змістові модулі навчального курсу
Курс «Когнітологія лінгвістика та концептологія в лінгвістиці» містить лекційний,
семінарський (практичний) модулі і модуль самостійної роботи.
Лекційний змістовий модуль.
Лінгвоконцептологія як наука та навчальна дисципліна
Тема1.

Антропоцентрична

парадигма

як

методологічна

матриця

сучасних

лінгвістичнихдосліджень. Лінгвоконцептологія як наука та навчальна дисципліна.
Лінгвоконцептологія: завдання та головні поняття. Концептуалізація як один із процесів
пізнавальної діяльності людини. Концептуальна система. Концептуальні сфери.
Тема 2.Когнітивна лінгвістика: етапи розвитку, персоналії, проблеми. Витоки та
міжпредметні зв’язки когнітивної лінгвістики. Напрями когнітивної лінгвістики та їх
завдання. Діахронна когнітивна лінгвістика. Основні поняття когнітивної лінгвістики:
загальний огляд.
Тема 3. Категоріальне та класифікаційне освоєння дійсності. Універсальність і
національна специфіка когнітивних класифікаційних ознак. Концептуальна та мовна
картини світу. Концептосфери. Принципи і проблеми когнітивної граматики та
когнітивної семантики.
Тема 4. Проблема структур репрезентації знань. Поняття «когнітивна модель».
Когнітивна метафора. Теорія прототипів. Фреймова структура концепту.
Тема 5. Лінгвоконцептологія як самостійний науковий напрямок: завдання та головні
поняття. Осмислення терміну «концепт» у сучасній лінгвістиці. Концептуальний аналіз.
Методика дослідження концепту в діахронії.
Тема 6.Типологія концептів. Поняття ключового (базового) концепту. Концепти
культури. Лінгвоконцепт. Інформаційне поле концепту.
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Семінарський змістовий модуль
Лінгвоконцептологія як наука та навчальна дисципліна
Тема1. Антропоцентрична парадигма як методологічна матриця сучасних лінгвістичних
досліджень.
Лінгвоконцептологія як наука та навчальна дисципліна.
Лінгвоконцептологія: завдання та головні поняття. Концептуалізація як один із процесів
пізнавальної діяльності людини. Концептуальна система. Концептуальні сфери.
Тема 2. Когнітивна лінгвістика: етапи розвитку, персоналії, проблеми. Витоки та
міжпредметні зв’язки когнітивної лінгвістики. Напрями когнітивної лінгвістики та їх
завдання. Діахронна когнітивна лінгвістика. Основні поняття когнітивної лінгвістики:
загальний огляд.
Тема 3. Категоріальне та класифікаційне освоєння дійсності. Універсальність і
національна специфіка когнітивних класифікаційних ознак. Концептуальна та мовна
картини світу. Концептосфери. Принципи і проблеми когнітивної граматики та
когнітивної семантики.
Тема 4. Проблема структур репрезентації знань. Поняття «когнітивна модель».
Когнітивна метафора. Теорія прототипів. Фреймова структура концепту.
Тема 5. Лінгвоконцептологія як самостійний науковий напрям: завдання та головні
поняття. Осмислення терміну «концепт» у сучасній лінгвістиці. Концептуальний аналіз.
Методика дослідження концепту в діахронії.
Тема 6. Типологія концептів. Поняття ключового (базового) концепту. Концепти
культури. Лінгвоконцепт. Інформаційне поле концепту.

Модуль самостійної роботи
Тема 1. Лінгвоконцептологія як наука та навчальна дисципліна
Тема 2. Основні поняття когнітивної лінгвістики
Тема 3. Принципи і проблеми когнітивної граматики та когнітивної семантики
Тема 4. Лінгвоконцептологія як самостійний науковий напрям. Основні структури
представлення знань
Тема 5. Типологія концептів.
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Форма підсумкового контролю успішності навчання
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів вивчення дисципліни у
формі заліку. Студент допускається до семестрового контролю, якщо він виконав усі види
робіт, передбачені навчальним планом. Підсумковий контроль (залік) проводиться у
формі тестів.
Проведення заліку передбачає оцінку знань студентів за п’ятибальною та стобальною
системами оцінювання знань студентів:
Дисципліна: Когнітологія і концептологія в лінгвістиці
Форма контролю: залік
Рівень, шкала
Теоретична підготовка
Практичні уміння й
ECTS, оцінка
навички
1
2
3
Відповідь студента відзначається повнотою і Під час виконання
зараховано
вичерпністю викладу матеріалу, що
контрольних робіт
60-100 б.
становить зміст курсу. Така відповідь
студент дотримується
(А,В,С,Д)
повинна ґрунтуватися на знаннях різних
всіх вимог, передбачених
поглядів учених на обговорювану
програмою курсу. Крім
лінгвістичну проблему. При цьому студент
того, його дії відрізняються
уміє висловити й мотивувати власне бачення раціональністю, вмінням
аналізованих питань когнітології та
оцінювати помилки й
когнітивної лінгвістики , покликаючись на
аналізувати результати.
думки учених-мовознавців; з’ясувати зміст
Студент може
основних положень вітчизняних та
застосувати свої
зарубіжних мовознавчих напрямів. Студент теоретичні знання на
знає повний обсяг запропонованого в курсі
практиці
матеріалу (з теорії та історії когнітивної
лінгвістики). Він опрацював
рекомендовану до курсу наукову літературу
й теми, відведені на самостійне вивчення.
Відповідь його логічна, зв’язана, послідовна
й аргументована. Теоретичні положення
підкріплюються конкретними прикладами.
Незадовільно
(F , FX )
1-59 б.

У студента відсутні знання матеріалу з
дисципліни. Студент частково відповідає на
поставлені запитання, але сам не здатен
викласти теоретичний матеріал і підкріпити
його прикладами. Він не виконав вимоги
програми, не опрацював матеріал, що
пропонується на самостійне вивчення;
необізнаний з рекомендованою літературою,
у його мовленні часто трапляються
граматичні помилки, відчувається брак
достатнього словникового запасу.
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Під час виконання
контрольних робіт
студент уміє
користуватися
окремими прикладами,
але не може самостійно
виконати роботу та
зробити висновки

Засоби діагностики успішності навчання
Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення
навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх
навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівцяфілолога з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й
спілкування.
З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються
інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного
педагогічного процесу (упровадження комп’ютерної підтримки – схеми, презентації до
лекцій, таблиці, зразки аналізу, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних
питань; співбесіда, бесіда).
Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального
підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості
контролю.
Поточний контроль знань має на меті виявити якісний рівень знань, умінь і
навичок студентів під час аудиторних (лекції, практичні заняття) та індивідуальних
занять, перевірки самостійно виконаних студентами завдань, передбачених навчальною
програмою дисципліни.
Робота студентів оцінюється на практичних заняттях: відповіді на запитання, участь
у дискусіях, робота в групах, виконання письмових робіт (експрес-опитування, тестконтроль), виступи з рефератами, презентація самостійних завдань, планів лекцій,
практичних занять та ін.
Підсумковий контроль має на меті виконання модульної контрольної роботи як
одного із видів контролю знань, що охоплює як основні питання теоретичного курсу, так і
практичні завдання різного рівня складності, виявляє практичні вміння та навички, набуті
студентом під час вивчення курсу.
Підсумковий
контроль
уключає
також
підготовку
та
виступи
з
рефератами/доповідями; участь студентів у підсумковій конференції; презентацію
самостійних завдань; індивідуальна бесіда з визначених на залік питань; колоквіум з
основних тем курсу.
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