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І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Сучасні філологічні парадигми 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та 

соціальних комунікацій. Кафедра 

германської філології 

Розробник(и) 

Жулавська Ольга Олександрівна, 

кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент 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 

6 тижнів протягом 3-го семестру, 4 тижні 

протягом 4 семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 50 

години становить контактна робота з 

викладачем (30 години лекцій, 20 годин 

лабораторних, 2 години – модульні 

контрольні роботи), 100 годин становить 

самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською та англійською мовами 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська» 

Передумови для вивчення дисципліни 

Необхідні знання з дисциплін: 

«практичний курс англійської мови», 

«вступ до мовознавства зі змістовим 

модулем: вступ до перекладознавства» 

«порівняльна лексикологія», «проблеми 

соціального варіювання мови в аспекті 

перекладу», «теоретична граматика», 

«теорія мовного дискурсу зі змістовим 

модулем: композиція текстів різних 

жанрів», «когнітивна лінгвістика», 

«лінгвокультурологія». 



 

 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Програма розроблена відповідно до місії та стратегії СумДУ, спрямована на 

здобуття студентами поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та 

розуміння, що відносяться до сфер мовознавства, педагогіки та перекладознавства, 

що дасть їм змогу ефективно виконувати завдання інноваційного характеру 

відповідного рівня професійної діяльності, орієнтовані на дослідження й 

розв’язання складних перекладацьких задач для задоволення потреб замовників від 

науки, бізнесу та підприємств у різних галузях. Метою навчальної дисципліни є 

підготовка висококваліфікованих науковців філологів-перекладачів, ознайомлення 

їх з завданнями, методами сучасних галузей лінгвістики та наукових концепцій. 

Набуття навиків експериментальних та теоретичних методів досліджень сучасної 

лінгвістики. Удосконалення знань та вмінь щодо збору та аналізу матеріалу для 

наукових досліджень.   

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Сучасне мовознавство як предмет вивчення. Парадигми сучасної науки про 

мову.  

Тема 2. Система та структура мови. Мова та мовлення. Лінгвосеміотика.  

Тема 3. Металінгвістика. Мова та мислення. Семантична система мови.  

Тема 4. Психолінгвістика. 

Тема 5. Когнітивна лінгвістика. 

Тема 6. Комунікативна лінгвістика. 

Тема 7. Прикладна лінгвістика. 

Тема 8. Соціолінгвістика. 

Тема 9. Лінгвокультурологія. 

Тема 10. Сучасне історичне мовознавство. 

Тема 11. Корпусна лінгвістика. Бази даних. 

Тема 12. Сучасна лексикографія. 

Тема 13. Функціональна лінгвістика. 

Тема 14. Методологія сучасного мовознавства 

Тема 15. Динаміка мовних структур. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1 

Мати глибинні знання в галузі парадигм сучасної науки про мову, 

розпізнавати панівні парадигми й сучасні теорії філології, розуміти 

методологію сучасного мовознавства, осмислювати її з метою 

застосування у професійній та інноваціно-науковій діяльності. 

РН2 
Здатність застосовувати сучасні методики та технології, 

інформаційні в тому числі, для забезпечення якості наукових 



 

 

досліджень в галузі філології на базі будь-якого навчального 

закладу, застосовувати набуті знання під час написання 

дисертаційної роботи доктора філософії та наукових статей 

РН3 

Демонструвати навики з вирішення професійних завдань за 

допомогою вільного володіння понятійним апаратом філософії, 

теоретичної та прикладної лінгвістики, перекладознавства, 

лінгводидактики та теорії міжмовної комунікації  

РН4 

Демонструвати уміння володіння сучасною науковою парадигмою, 

мати системне уявлення щодо динаміки розвитку обраної галузі 

наукової та професіональної діяльності з метою застосування у 

викладацькій діяльності в межах спеціальності "Філологія" 

РН5 

Проводити лінгвістичний аналізу тексту / дискурсу з урахуванням 

специфіки лінгвокультурологічних особливостей фонетико-

філологічного, лексичного, семантико-синтаксичного та 

прагматичного рівня та на основі цих досліджень ідентифікувати 

різноманітні типи усних та письмових текстів та засобів когезії.  

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 1 

Використовувати сучасні методи та методики під час викладання 

теоретичного предметного матеріалу в закладі вищої освіти; 

впроваджувати методологічні прийоми наукової діяльності, вміння 

структурувати та інтегрувати знання з різних галузей професійної 

діяльності.  

ПРН 2 

Володіти сучасною інформаційною та бібліографічною культурою, 

застосовувати широке коло методів та методик аналізу наукових 

праць у галузі філології;. 

ПРН 3 

Аналізувати мовну діяльність носіїв мови, описувати нові явища, та 

процеси у сучасній мові, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати лінгвістичні явища і процеси, що їх зумовлюють, 

під час написання інноваційних наукових праць; уміти проводити 

огляд, критичний аналіз, оцінку й узагальнення різних наукових 

поглядів у галузі дослідження, формулювати й обґрунтовувати 

власну наукову концепцію. 

ПРН 4 

Мати глибинні знання основних понять, теорій та концепцій 

лінгвістичної парадигми, уміти застосовувати їх у професійній та 

науковій діяльності; запроваджувати сучасні методи наукових 

досліджень для розв’язання широкого кола проблем і завдань у 

галузі філології з дотриманням правил академічної доброчесності. 

ПРН 5 

Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови 

й дискурсу та використовувати їх для формулювання дослідницьких 

гіпотез та визначення способів їхньої перевірки; планувати, 

ініціювати й здійснювати розробку дослідницько-інноваційних та 



 

 

перекладацьких проєктів, організовувати роботу дослідницьких 

колективів. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять під час вивчення дисципліни є лекції (Л) та лабораторні 

заняття (ЛЗ). 

Тема 1.  

Л 1. Сучасне мовознавство як предмет вивчення. Парадигми сучасної науки про 

мову. 

Тема 2.  

Л 2. Система та структура мови. Мова та мовлення. Лінгвосеміотика. 

ЛЗ 1. Сучасне мовознавство як предмет вивчення. Парадигми сучасної науки про 

мову. Система та структура мови. Мова та мовлення. Лінгвосеміотика. Структурна 

лінгвістика та її основні вітчизняні та закордонні представники, основні ідеї та 

концепції 

Тема 3.  

Л 3. Металінгвістика. Мова та мислення. Семантична система мови. 

ЛЗ 2. Металінгвістика. Мова та мислення. Семантична система мови. 

Тема 4.  

Л 4. Психолінгвістика. 

Тема 5.  

Л. 5. Когнітивна лінгвістика. 

ЛЗ 3. Психолінгвістика. Когнітивна лінгвістика: основні поняття та концепції. 

Проблема мови та мислення на сучасному етапі, когнітивні напрямки вивчення 

лінгвістичної семантики.   

 Тема 6. 

Л 6. Комунікативна лінгвістика. 

Тема 7.  

Л 7. Прикладна лінгвістика 

ЛЗ 4. Комунікативна лінгвістика. Прикладна лінгвістика.  

Тема 8.  

Л 8. Соціолінгвістика. 

Тема 9. 

Л 9.  Лінгвокультурологія. 

ЛЗ 5. Соціолінгвістика. Лінгвокультурологія та лінгвополітологія як сучасні 

міждисциплінарні науки.  

Тема 10. 

Л 10. Сучасне історичне мовознавство.. 

ЛЗ 6. Сучасне історичне мовознавство. Проблеми протиставлення мови та 

мовлення в роботах  Ф.Сосюра,  Л.В.Щерби  та на сучасному етапі. 

этапе. 

Тема 11. 

Л 11. Корпусна лінгвістика. Бази даних. 

ЛЗ 7. Корпусна лінгвістика. Бази даних. 

Тема 12. 

Л 12. Сучасна лексикографія. 



 

 

Тема 13. 

Л 13. Функціональна лінгвістика. 

ЛЗ 8. Сучасна лексикографія. Типи словників. Функціональна лінгвістика. 

Тема 14. 

Л 14. Методологія сучасного мовознавства  

ЛЗ 9. Методологія сучасного мовознавства 

Тема 15. 

Л 15. Динаміка мовних структур. 

ЛЗ 10. Динаміка мовних структур. Лінгвістична типологія та основні її напрямки.  

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій, мікровикладання 

НД 2. Підготовка до лабораторних занять 

НД 3. Підготовка до тесту за  темами 1-15. 

НД 4. Індивідуальні завдання (письмові роботи), основну частину яких становить 

аналіз, за результатами вивчення тем 1-15 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції;  

МН3. лабораторні заняття (мультимедійна презентація, навчальна 

дискусія/дебати, кейс-стаді/аналіз ситуації) 

МН4. модульне навчання; 

МН5. мозковий штурм. 

Лекції надають студентам матеріали з сучасного мовознавства та парадигм 

сучасної науки про мову, структурну лінгвістику та її основних вітчизняних та 

закордонних представників, основні ідеї та концепції сучасної філології, що є 

основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти (РН 1, РН 2). Лекції 

ґрунтуються на використанні знань у вигляді окремих змістових модулів, що 

інтегруються з іншими частинами курсу (РН 3). Вони доповнюються завданнями 

для самостійної роботи, виконання яких надає студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на практиці (РН 4 та РН 5). Лекції доповнюються лабораторними 

заняттями, що надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання на 

практичних прикладах (РН 1 та РН 2). Підготовка до лабораторних занять 

сприятиме активізації пізнавальної діяльності здобувачів за рахунок асоціації 

їхнього власного досвіду з предметом навчання (РН 3). Самостійному навчанню 

сприятиме підготовка до лекцій, лабораторних занять, а також робота в невеликих 

групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, а потім 

проаналізовані, обговорені та продемонстровані у звіті про виконання завдань 

практико-орієнтованого навчання. Під час підготовки до презентацій за 

результатами практико-орієнтованого навчання аспіранти розвиватимуть навички 

самостійного навчання, швидкого критичного читання, синтезу та аналітичного 

мислення. 



 

 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання 

лише з незначною 

кількістю помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ загалом правильна 

робота з певною 

кількістю помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬН

О 
можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬН

О 
необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

опитування, тестування та усні коментарі викладача за його результатами, 

настанови викладачів в процесі виконання практичних завдань, самооцінювання 

поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних 

практичних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних та письмових 

опитувань (тестувань) (М1), перевірки письмових робіт (М2), індивідуальних 

презентацій та колективних дискусій (М3). Всі роботи повинні бути виконані 

самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит має 

бути не менше ніж 30 балів 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. ситуативне завдання (вирішення, презентація, обговорення) 30 балів;  

2. контрольна робота (тести, задачі) 30 балів; 

3. індивідуальне дослідницьке завдання/есе (виконання, презентація, захист) 

40 балів. 

В особливих ситуаціях робота протягом семестру може бути виконана 

дистанційно:  

1. ситуативне завдання (вирішення) 30 балів, 

2. реферат 30 балів, 

3. індивідуальне дослідницьке завдання/есе (виконання) 40 балів. 

Форма підсумкового контролю – залік, що проводиться у письмовій формі за 

тестовими технологіями. 



 

 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1) та  програмного забезпечення 

для підтримки MixLearning (ЗН 2). 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

Основна література. 

1. Від слова до діла: лінгвопрагматика дискурсу 

: колективна монографія / [Артеменко Ю. О., 

Безугла Л. Р., Бєлозьорова О. М. та ін.] ; за 

заг. ред. Л. Р. Безуглої. – Вінниця : Нова 

Книга, 2020. – 368 с. – Бібліограф.: с. 336–

366..  

2. Лексикологія англійської мови: навч.-метод. 

рек. з курсу "Лексикологія" : [в 2 ч.] / [уклад.] 

Купіна Я. В. ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. 

Сковороди. - Харків : ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди, 2019. 

3. Гурко О.В. Лексикологія основної іноземної 

та української мов: плани практ. занять і 

завдання для самост. роботи / Дніпро : Ліра, 

2019. - 63 с. 

 

Допоміжна література: 

4. Класичні мови і сучасне мовознавство / Київ 

: Київський університет, 2015. - 399 с.  

5. Лук'янова Г. В. Лексикологія англійської 

мови : конспект лекцій з курсу "Лексикологія 

англійської мови" для студ. вищ. навч. закл. / 

Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди; 

відпов. за вип. Т. А. Щебликіна. Харків: 

ХНПУ, 2017. 60 с. 

6. Журнал «Філологічні трактати». – 2009 - 

2020. http://tractatus.sumdu.edu.ua/ 
 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
http://tractatus.sumdu.edu.ua/


 

 

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. Сучасне мовознавство як предмет 

вивчення. Парадигми сучасної науки про мову. . 
9 2  1 6  

2 
Тема 2. Система та структура мови. Мова та 

мовлення. Лінгвосеміотика.  
9 2  1 6  

3 
Тема 3. Металінгвістика. Мова та мислення. 

Семантична система мови. . 
9 2  1 6  

4 Тема 4. Психолінгвістика. 9 2  1 6  

5 Тема 5. Когнітивна лінгвістика. 9 2  1 6  

6 Тема 6. Комунікативна лінгвістика. 9 2  1 6  

7 Тема 7. Прикладна лінгвістика. 9 2  1 6  

8 Тема 8. Соціолінгвістика. 10 2  1 7  

9 Тема 9. Лінгвокультурологія.  10 2  1 7  

10 Тема 10. Сучасне історичне мовознавство.. 10 2  1 7  

11 Тема 11. Корпусна лінгвістика. Бази даних. 11 2  2 7  

12 Тема 12. Сучасна лексикографія.. 11 2  2 7  

13 Тема 13. Функціональна лінгвістика.. 11 2  2 7  

14 Тема 14. Методологія сучасного мовознавства 11 2  2 7  

15 Тема 15. Динаміка мовних структур. 11 2  2 7  

16 Контрольний захід  2    2  

Заочна форма навчання 

 

1 Тема 1. Сучасне мовознавство як предмет 9 2  1 6  



 

 

вивчення. Парадигми сучасної науки про мову. . 

2 
Тема 2. Система та структура мови. Мова та 

мовлення. Лінгвосеміотика.  
9 2  1 6  

3 
Тема 3. Металінгвістика. Мова та мислення. 

Семантична система мови. . 
9 2  1 6  

4 Тема 4. Психолінгвістика. 9 2  1 6  

5 Тема 5. Когнітивна лінгвістика. 9 2  1 6  

6 Тема 6. Комунікативна лінгвістика. 9 2  1 6  

7 Тема 7. Прикладна лінгвістика. 9 2  1 6  

8 Тема 8. Соціолінгвістика. 10 2  1 7  

9 Тема 9. Лінгвокультурологія.  10 2  1 7  

10 Тема 10. Сучасне історичне мовознавство.. 10 2  1 7  

11 Тема 11. Корпусна лінгвістика. Бази даних. 11 2  2 7  

12 Тема 12. Сучасна лексикографія.. 11 2  2 7  

13 Тема 13. Функціональна лінгвістика.. 11 2  2 7  

14 Тема 14. Методологія сучасного мовознавства 11 2  2 7  

15 Тема 15. Динаміка мовних структур. 11 2  2 7  

16 Контрольний захід  2    2  

 Всього за денною формою навчання 150 30  20 100  

 Всього за заочною формою навчання 150 30  20 100  

 

 

 

 

 

Додаток 1  

 

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та оцінювання 

Програмні Результат Види Види навчальної Методи, Засоби навчання Методи та  



 

 

компетентності /  

результати 

навчання 

навчання за 

дисципліною 

навчальних 

занять  

діяльності технології 

викладання і 

навчання 

критерії  

оцінювання  

компетентність/ 

ПРН 1 
РН1. Л, ЛЗ 

НД 1 

НД 2 

НД 3 

НД 4 

 

МН1 

МН2  

МН3 

МН4 

ЗН 1  

ЗН 2 

 

М1 

М2 

М3 

компетентність/ 

ПРН 2 
РН2. Л, ЛЗ 

НД 1 

НД 2 

НД 3 

НД 4 

 

МН1 

МН2  

МН3 

МН4 

ЗН 1 

ЗН 2 

 

М1 

М2 

М3 

компетентність/ 

ПРН 3 

РН3. Л, ЛЗ 

НД 1 

НД 2 

НД 3 

НД 4 

 

МН1 

МН2  

МН3 

МН4 

ЗН 1  

ЗН 2 

 

М1 

М2 

М3 

компетентність/ 

ПРН 4 

РН4. Л, ЛЗ 

НД 1 

НД 2 

НД 3 

НД 4 

 

МН1 

МН2  

МН3 

МН4 

ЗН 1 

ЗН 2 

 

М1 

М2 

М3 

 

компетентність/ 
РН5. Л, ЛЗ 

НД 1 

НД 2 МН1 
ЗН 1 

ЗН 2 

М1 

М2 



 

 

ПРН 5 НД 3 

НД 4 

 

МН2  

МН3 

МН4 

 М3 

 


