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ДИСЦИПЛІНА «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ  
(АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ)» 

 
Анотація. Дисципліна «Концептуальні засади сучасної лінгвістики (англійською мовою)» 
належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує науковий і 
професійний розвиток аспіранта та спрямована на формування компетенцій сучасного 
ефективного дослідника і викладача вищої школи, здатного орієнтуватися у лінгвістичних 
парадигмах різного історичного часу, володіти підходами, що в них використовувалися, 
епістемами та метамовою, використовувати методи дослідження мовного та мовленнєвого 
матеріалу, притаманні сучасній антропологічній парадигмі. У рамках дисципліни 
розглядаються проблеми порівняльно-історичного, структурного-системного та 
антропологічного мовознавства, питання мовної прагматики, лінгвокультурології, методології 
та методів мовознавчого дослідження. 
Мета навчальної дисципліни: подати лінгвістичну картину світу у ретроспективі та 
проспективі, навчити аспірантів коректно використовувати сучасні лінгвістичні методи і 
прийоми для досягнення поставлених дослідницьких цілей. 
Попередні вимоги: аспірант повинен знати основи лінгвістики, її термінологію, історію 
світової лінгвістичної думки. 
Змістовні модулі: 

 Історія ідей у вивченні мови. Основні лінгвістичні парадигми.  
 Мова і культура. 
 Мова і мозок. 
 Лінгвопрагматика.  

Мова викладання: англійська 
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: друге півріччя першого року навчання. 
Кількість кредитів: 4 
Форма заключного контролю: іспит. 
Структура навчальної дисципліни: 120 год., в тому числі лекцій – 18 год.; семінари – 4 год., 
Консультації – 2 год., самостійна робота – 96 год. (передбачає виконання завдань згідно з 
навчально-методичним комплексом для самостійної роботи з дисципліни). 
Викладач: Голубовська Ірина Олександрівна, д.філол.н., проф., професор кафедри 
загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики. 
Інформація про викладача: https://philology.knu.ua/struktura-if/kafedry/kafedra-zahalnoho-
movoznavstva/spivrobitnyky-kafedry-zahalnoho/holubovska/ 
 
 
 
DISCIPLINE “CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF MODERN LINGUISTICS (IN ENGLISH)” 

 
Abstract. The discipline “Conceptual foundations of modern linguistics (in English)” belongs to the 
list of disciplines of graduate students’ free choice. It provides scientific and professional 
development of graduate students and aims to develop the competencies of modern effective 
researcher and teacher of higher education, able to navigate the linguistic paradigms of different 
historical times, aware of  the  approaches used within them, their epistemes and metalanguage, 
capable to applicate the research methods in order to analyze lingual and discours material. Within 
the framework of this discipline the problems of comparative-historical, structural-systemic and 
anthropological linguistics, issues of lingual pragmatics, lingual culturology, methodology and 
methods of linguistic research are being considered. 
The purpose of the discipline: to present a linguistic world model in retrospective and perspective, 
to teach graduate students how to correctly use modern linguistic methods and techniques in order 
to achieve the set research goals. 
Prerequisites: the graduate student should master before the basics of linguistics, its terminology, 
history of linguistic world thought. 

https://philology.knu.ua/struktura-if/kafedry/kafedra-zahalnoho-movoznavstva/spivrobitnyky-kafedry-zahalnoho/holubovska/
https://philology.knu.ua/struktura-if/kafedry/kafedra-zahalnoho-movoznavstva/spivrobitnyky-kafedry-zahalnoho/holubovska/


Content modules: 

 History of ideas in language learning. Basic linguistic paradigms. 

 Language and culture. 

 Language and brain. 

 Lingual pragmatics. 
Language of instruction: English 
Year of training, code of the discipline: the second half of the first year of study. 
Number of credits: 4 
Form of final control: exam. 
The structure of the discipline: 120 hours, including lectures  ̶ 18 hours; seminars  ̶  4 hours, 
consultations  ̶  2 hours, independent work  ̶  96 hours (provides the implementation of tasks in 
accordance with the educational and methodological complex for independent work within the 
discipline). 
Lecturer: Golubovska Iryna Oleksandrivna, Doctor of Philology, Professor, Professor of the 
Department of General Linguistics, Classical Philology and Neo-Hellenistics. 
Teacher information: https://philology.knu.ua/struktura-if/kafedry/kafedra-zahalnoho-
movoznavstva/spivrobitnyky-kafedry-zahalnoho/holubovska/ 
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