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Лінгвістичний дискурс сучасної епістемологічної проблематики 
 
Анотація. Дисципліна «Лінгвістичний дискурс сучасної епістемологічної проблематики» належить до 
переліку  навчальних дисциплін вільного вибору за освітньо-науковим рівнем «доктор філософії». 
Вона формує комплекс теоретико-методологічних знань із обраного напрямку наукової діяльності, а 
також навички апробації теоретичних підходів при роботі з текстами, мовними одиницями, їх 
функціональними репрезентаціями. Пошукова лінгвістична проблематика розробляється в 
синкретичному щодо методологічних підходів контексті, визначеному розумінням мови як 
вербалізованої свідомості, онтологічно спів мірної з еволюцією homo sapiens і водночас соціальної, 
функціонально поліваріативної, як в історичному, так і в психологічному часі. 
Кількість кредитів: 4 
Викладач: д. філол. н., проф. Шевченко Лариса Іванівна 
Мета навчальної дисципліни: формування системного, концептуально структурованого знання про 
сучасні дослідницькі епістеми, в яких пізнається вербалізована свідомість, мова, її функціональний 
ресурс і проблеми розвитку; послідовне вироблення терміноряду, специфічного для кожної з 
пізнаваних епістем, і водночас логічно впорядкованого, інтегрального, коли йдеться про лінгвістичне 
знання в цілому; розрізнення власне лінгвістичної та загальногуманітарної проблематики, з увагою до 
специфіки мовознавчого знання; акцентування на комплексності сучасної науки, її міждисциплінарних 
методологічних підходах, що дозволяють об’єктивувати модерні епістеми в лінгвістиці. 
Попередні вимоги: 

Аспірант (ад’юнкт) повинен знати пошукові напрямки у вітчизняній / світовій лінгвістиці, 
основні методи, дискурсивні практики, які актуалізують сучасне знання; володіти навичками фахового 
аналізу наукових текстів. 

Після закінчення курсу аспірант (ад’юнкт) повинен вміти: критично аналізувати науковий 
потенціал апробованих епістем; системно аналізувати мовні явища як вербалізовані феномени 
пізнання світу; реалізувати теоретичні підходи при роботі з текстами та мовними одиницями; 
аргументувати завершеність / незавершеність епістемологічної доказовості; фахово інтерпретувати 
принципово нові підходи до складних кореляцій «мова – свідомість індивідуальна – свідомість 
соціальна», «мова – політика», «мова – глобалізація», «мова – екологія», «мова – право», «мова – 
бізнес»; 
Змістовий модуль: 

Актуальні епістеми в сучасній лінгвістиці 
Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.04 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: викладається в обсязі 120 годин (4 кредитів ЄКТС), зокрема: лекцій – 18 годин, 
практичні заняття – 4 годин, консультацій – 2 години, самостійна робота – 96 години, форма 
контролю  – екзамен. 
 


