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І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Когнітивна лінгвістика  

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та 

соціальних комунікацій. Кафедра 

германської філології 

Розробник(и) 

Швачко Світлана Олексієвна, доктор 

філологічних наук, професор, професор 

кафедри германської філології 

Рівень вищої освіти 

Третій рівень вищої освіти; НРК – 

9 рівень; QF-LLL – 8 рівень; FQ-EHEA – 

третій цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
16 тижнів протягом 5-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 5 кредитів 

ЄКТС, 150 годин, з яких 50 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 20 годин практичних 

робіт),  100 години становить самостійна 

робота слухача. 

Мова(и) викладання 
Українська мова та англійська мова  

 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна, що 

забезпечує набуття професійних 

компетентностей, для освітньої програми 

035.04 «Германські мови та літератури 

(переклад включно) 

Передумови для вивчення дисципліни  

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження 

Обмеження відсутні 

 

 



 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у слухачів адекватного 

уявлення про когнітивну лінгвістику як сучасний напрям у мовознавстві; про 

передумови та історію зародження когнітивної лінгвістики, її теоретичний 

фундамент; про основні поняття когнітивної лінгвістики. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 

Тема 1. Когнітивна лінгвістика у сучасній науці про мову. Виникнення 

когнітивної лінгвістики та її місце в системі гуманітарних наук. Історія розвитку 

когнітивної лінгвістики. Когнітивна наука та когнітивна лінгвістика. Основні 

напрямки в сучасній когнітивній лінгвістиці. 

Тема 2. Предмет когнітивної лінгвістики та її основні поняття і терміни. 

Визначення предмету когнітивної лінгвістики. Ключові поняття та терміни 

когнітивної лінгвістики. Концепт як базове поняття когнітивної лінгвістики, його 

відмінності від поняттята значення. 

Тема 3. Когнітивні підходи до семантики мовних одиниць художнього тексту 

Когнітивна лінгвістика: напрями досліджень. Мова як об’єкт когнітивних 

досліджень. Тематика і напрями когнітивних досліджень у лінгвістиці. 

 Тема 4. Основні категорії та постулати когнітивної лінгвістики. Традиційна і 

альтернативні теорії категорій. Прототиповий підхід до формування категорій. 

Поняття прототипу. Функціонально-семіологічний підхід. 

Тема 5. Принципи семантико-когнітивного аналізу концептів. Словесна модель 

та графічна модель. Методи опису значень і концептів (лексикографічне та 

психологічне значення; концепт). 

Тема 6.  Побудова номінативного поля концепту. Експериментальні методики 

дослідження концептів. 

Тема 7.  Семантика мовних засобів, що утворюють номінативне поле концепту. 

Верифікація результатів опису концептів. Когнітивна інтерпретація. Моделювання 

концепту. Структури зображення знань у мові. 

Тема 8. Мовні значення як певні концептуалізації. Когнітивна граматика за 

Р.Ленекером. Концепт і мовне значення. Лексичні й граматичні концепти. 

Тема 9. Формування категорій – одна з центральних функцій людської 

свідомості. Традиційна і альтернативні теорії категорій. Прототиповий підхід до 

формування категорій. Поняття прототипу.  Функціонально-семіологічний підхід. 

Тема 10. Цілісний семантико-когнітивний аналіз. Концептуальний аналіз 

семантики мовних одиниць. Аналіз концепту Психолінгвістичний опис значення 

лексеми признання.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

PH 1. 

поглиблювати теоретичну фахову та загальноуніверситетську 

підготовку, підвищувати рівень професійної та викладацької 

майстерності 



 

 

PH 2. 

ініціювати, організовувати та проводити комплексні теоретичні та 

експериментальні дослідження в галузі науково-дослідницької та 

інноваційної діяльності, які приводять до отримання нових знань з 
когнітивної лінгвістики. 

PH3. 
дотримуватися норм наукової етики щодо здійснення наукової 

діяльності та проведення власного наукового дослідження. 

PH 4. 

керуватися знаннями й коректно посилатися на розробки 

вітчизняних та зарубіжних вчених, наукові школи та 

фундаментальні праці у когнітивній лінгвістиці, формулювати мету 

власного наукового дослідження як складник загальнофілологічного 

процесу. 

PH5. 

використовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології 

під час спілкування, обміну інформацією, збору, аналізу, 

оброблення, інтерпретації даних та подання результатів досліджень 

у галузі філології. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів СумДУ. 

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 1. 
Використовувати сучасні методи та методики під час викладання 

теоретичного предметного матеріалу в закладі вищої освіт. 

ПРН 2. 

Оцінювати власну науково-професійну діяльність, будувати і 

втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного 

самовдосконалення. 

ПРН 4.  Демонструвати поглиблені знання у галузі філології. 

ПРН 6. 

Володіти навичками самостійного дослідження системи основних 

закономірностей функціонування мови та дискурсу в синхронічному 

та діахронічному аспектах. 

ПРН 9. 

Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному 

колективі та з представниками інших професійних груп різного 

рівня. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять  

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та практичні 

заняття (ПЗ).  

Тема 1. Когнітивна лінгвістика у сучасній науці про мову. Виникнення 

когнітивної лінгвістики та її місце в системі гуманітарних наук.  

Л 1. Історія розвитку когнітивної лінгвістики. Когнітивна наука та когнітивна 

лінгвістика. Основні напрямки в сучасній когнітивній лінгвістиці. 

Тема 2. Предмет когнітивної лінгвістики та її основні поняття і терміни.  

Л 2. Визначення предмету когнітивної лінгвістики. Ключові поняття та терміни 

когнітивної лінгвістики.  



 

 

 ПЗ 1. Концепт як базове поняття когнітивної лінгвістики, його відмінності від 

поняттята значення. 

Тема 3. Когнітивні підходи до семантики мовних одиниць художнього тексту. 

Л 3. Когнітивна лінгвістика: напрями досліджень. Мова як об’єкт когнітивних 

досліджень. 

ПЗ 2. Тематика і напрями когнітивних досліджень у лінгвістиці. 

 Тема 4. Основні категорії та постулати когнітивної лінгвістики. 

Л 4. Традиційна і альтернативні теорії категорій.  

 ПЗ 3. Прототиповий підхід до формування категорій. Поняття прототипу. 

Функціонально-семіологічний підхід. 

Тема 5. Принципи семантико-когнітивного аналізу концептів. 

Л 5. Словесна модель та графічна модель.  

 ПЗ 4. Методи опису значень і концептів (лексикографічне та психологічне 

значення; концепт). 

 Тема 6.  Побудова номінативного поля концепту.  

Л 6. Побудова номінативного поля концепту. 

ПЗ 5. Експериментальні методики дослідження концептів. 

 Тема 7.  Семантика мовних засобів, що утворюють номінативне поле концепту. 

Л 7. Верифікація результатів опису концептів.  

ПЗ 6. Когнітивна інтерпретація. Моделювання концепту. 

Тема 8. Структури зображення знань у мові.  

Л 8. Мовні значення як певні концептуалізації. Когнітивна граматика за 

Р.Ленекером.  

ПЗ 7. Концепт і мовне значення. Лексичні й граматичні концепти. 

Тема 9. Формування категорій – одна з центральних функцій людської 

свідомості. 

Л 9. Традиційна і альтернативні теорії категорій. Прототиповий підхід до 

формування категорій.  

ПЗ 8. Поняття прототипу.  Функціонально-семіологічний підхід. 

Тема 10. Цілісний семантико-когнітивний аналіз.  

Л 10. Концептуальний аналіз семантики мовних одиниць.  

ПЗ 9 - 10. Аналіз концепту Психолінгвістичний опис значення лексеми 

признання. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій, мікровикладання 

НД 2. Підготовка до 2-х тестів за  темами 1-4, 5-8  та підсумкових тестів за 

змістовими модулями; 

НД 3. Підготовка до практичних занять в межах тем 2, 3, 6; 

НД 4. Виконання кейсу за результатами вивчення тем 7-8; 

НД 5. Індивідуальні завдання (презентації-доповіді на основі аналізу науково-

теоретичних джерел) до тем 5-10; 

НД 6. Обговорення-дискусії  (колективні та групові) за темами  3, 5, 6. 

8.   Методи викладання, навчання  

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції;  



 

 

МН3. модульне навчання; 

МН4. практичні заняття з використанням групової та фронтальної роботи. 

Лекції надають слухачам матеріали з окремих розділів теоретичного матеріалу та 

ділової комунікації, поглиблено знайомлять їх із основними аспектами когнітивної 

лінгвістикі, що є основою для самостійного навчання  (РН 1, РН 2). Лекції 

ґрунтуються на використанні знань у вигляді окремих змістових модулів, що 

інтегруються з іншими частинами курсу та спираються на інші дисципліни (РН 2). 

Вони доповнюються завданнями для самостійної роботи, виконання яких надає 

слухачам можливість застосовувати теоретичні знання на практиці (РН 1, РН 2 та 

РН 3). Підготовка до лекцій та практичних занять сприятиме активізації 

пізнавальної діяльності здобувачів за рахунок асоціації їх власного досвіду з 

предметом навчання під час розв’язання конкретних завдань, стимулює до пошуку 

власного вирішення проблеми (РН 4, РН 5). Під час підготовки до тестів за 

результатами модульного навчання слухачі розвиватимуть навички самостійного 

навчання, швидкого критичного читання, синтезу та аналітичного мислення, 

використання знань з різних предметних областей в контексті завдання, що 

розв’язується. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінюванн

я ECTS 

Визначення 

Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

А Відмінно 5 (відмінно) 90 <RD<100 

В Дуже добре 
4 (добре) 

82 <RD<90 

С Добре 74<RD<82 

D Задовільно  

3 (задовільно) 
 

 

64 <RD<74 

Е Достатньо - рівень компете-

нтності задовольняє мінімальні 

критерії 

60<RD<64 

FX Незадовільно - можливе 

складання заходу підсумкового 

контролю 
2(незадовільно) 
 

 

35 <RD<60 

F Незадовільно - до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

RD<35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

опитування та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача 

в процесі виконання практичних завдань, перевірка, обговорення та 

взаємооцінювання виконаних робіт. 



 

 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних опитувань (М1), 

письмових тестувань (М2), перевірки виконання індивідуальних завдань (М3) та 

колективних і групових дискусій (М4). Всі роботи повинні бути виконані 

самостійно.  

 

Оцінка студента формується таким чином: 

1) ситуативні завдання (вирішення, обговорення) 40балів;  

2) індивідуальні завдання (презентації, захист, виконання кейсу) 18 балів; 

3) колективні та групові дискусії балів 12 балів;  

4)тематичні тестування балів 10 балів;  

5) підсумкові тести за модулями 20 балів; 

 

Форма підсумкового контролю – залік. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1), друкованих (ЗН2) та електронних 

освітніх ресурсів  (ЗН 3). 

10.2 Інформаційне та 

навчально  

- методичне забезпечення 

Основна література.  

1. 1. Монжалєй Т. К. Вступ до мовознавства: навч. посіб. 

- Суми: Університетська книга, 2019. - 183 с. 

2. Кочерган М.П.Загальне мовознавство: Підруч. 

для студ. філол. спец. ВНЗ. – 2.вид., випр. і доп. – 

К.: Видавничий центр "Академія", 2006. – 463 с 

2. 3. Левицький В.В. Основи германістики. [укр.]: 

Навчальний посібник для ВНЗ-  Вінниця : Нова книга, 

2008. - 528 с.  

Допоміжна література: 

4. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна 

енциклопедія / Олена Селіванова. – Полтава : 

Довкілля - К, 2008. – 711 с. http://irbis-

nbuv.gov.ua/ulib/item/REF0005539  

5. Handbook of Cognitive Linguistics and Second 

Language Acquisition / Ed. By P. Robinson and N.C. 

Ellis. – L.; N.Y.: Routledge, 2008. – 566 p. 

6. Cognitive Exploration of Language and Linguistics. 

2
nd 

revised edition / Edited by R. Dirven, M. Verpoor. – 

Amsterdam; Philadelphia (USA): John Benjamins B.V., 

2004. – 277 p. 

7. Evans V., Green M. Cognitive Linguistics: An 

Introduction. – Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 2006. 

– 830 p 

8. Jackendoff R. Conceptual Semantics / R Jackendoff // 

Meaningand Mental Representations / eds. U. Eco, M. 

Santambrogio, PTVioli. – Bloomington, 1988. – P. 81-98. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/REF0005539
http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/REF0005539


 

 

  

Інформаційні ресурси в Інтернеті. 

1. Журнал «Філологічні трактати». – 2014 - 2019. 

http://tractatus.sumdu.edu.ua/  

2. http://journals.cambridge.org/action  

3. Wierzbicka A. Understanding Cultures through Their 

Key Words. – N.Y.: Oxford Univ. Press, 1997. – 317 p. 

ttps://www.twirpx.com/file/241910/http://www.utexas.ed

u/cola/progs/britishstudies/Lectures.php 

 4. https://linguana.com.ua/temy/the-english-

language/the-history-of-english 

 5. Кубрякова Е.С. (общ. ред.) Краткий словарь 

когнитивных терминов М.: Филол. ф-т МГУ им. М. 

В. Ломоносова, 1997. – 245 с. 

https://www.twirpx.com/file/183196/  

 

http://tractatus.sumdu.edu.ua/
http://journals.cambridge.org/action
http://www.utexas.edu/cola/progs/britishstudies/Lectures.php
http://www.utexas.edu/cola/progs/britishstudies/Lectures.php
https://linguana.com.ua/temy/the-english-language/the-history-of-english
https://linguana.com.ua/temy/the-english-language/the-history-of-english
https://www.twirpx.com/file/183196/


 

 

ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Тема 

Загальний 

обсяг,  

годин 

Лекції,  

годин 

Практичні 

заняття,  

годин 

Лабораторні 

роботи, 

годин 

Самостійне 

опрацювання 

матеріалу 

(СРС),  

годин 

Індивідуальні 

завдання,  

годин  

(із обсягу 

СРС)  

Денна форма навчання 

 

1 
Тема 1. Когнітивна лінгвістика у сучасній науці про мову. 

Виникнення когнітивної лінгвістики та її місце в системі 

гуманітарних наук.  
16 6   10  

2 Тема 2. Предмет когнітивної лінгвістики та її основні поняття і 

терміни.  
16 4 2  10  

3 
Тема 3. Когнітивні підходи до семантики мовних одиниць 

художнього тексту. 14 2 2  10  

4 Тема 4. Основні категорії та постулати когнітивної лінгвістики 14 2 2  10  

5 Тема 5. Принципи семантико-когнітивного аналізу концептів 14 2 2  10  

6 Тема 6.  Побудова номінативного поля концепту. 14 2 2  10  

7 Тема 7.  Семантика мовних засобів, що утворюють номінативне 

поле концепту. 
14 2 2  10  

8 Тема 8. Структури зображення знань у мові. 14 2 2  10  

9 Тема 9. Формування категорій – одна з центральних функцій 

людської свідомості. 
16 4 2  10  

10 Тема 10. Цілісний семантико-когнітивний аналіз. 18 4 4  10 
 

 

 
Всього з навчальної дисципліни за 

денною формою навчання: 
150 30 20  100  

        

Заочна форма навчання 

 



 

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9 Контрольні заходи зі змістових модулів       

       

Всього з навчальної дисципліни за 

заочною формою навчання: 
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Додаток 1  

 

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та оцінювання 

Програмні 

компетентності / 

результати 

навчання 

Результат 

навчання за 

дисципліною 

Види 

навчальних 

занять  

Види навчальної 

діяльності 

Методи, 

технології 

викладання і 

навчання 

Засоби навчання 

Методи та  

критерії  

оцінювання  

ЗК1, ФК3 / ПРН 1 РН1. 
Л 

ПЗ 

НД 1 

НД2 

МН1 

МН2 
ЗН1 

ЗН2 

М2 

М4 

ЗК4, ФК4 / ПРН 2 РН2. 

Л 

ПЗ 6 

 

НД1 

НД6 

МН3 

МН6 
ЗН1 

ЗН2 

М1 

М4 

ЗК6, ФК3 / ПРН 4 

 
РН3. 

Л 

ПЗ  

НД3 

НД4 

НД6 

МН1 

МН 4 
ЗН2 

ЗН3 

М2 

М3 

ЗК4, ФК4 / ПРН 6 

 
РН4. 

Л 

ПЗ  

НД2 

НД3 

НД4 

МН4 

МН5 
ЗН2 

ЗН3 

М1 

М3 

ЗК18, ФК3 / ПРН 9 РН5. 
Л 

ПЗ  

НД3 

НД4 

НД5 

МН5 

МН6 
ЗН2  

ЗН3 

М3 

М4 

 
 


