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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Навчальна дисципліна «Когнітивна лінгвістика і лінгвоконцептологія» формує володіння 

аспірантами поняттями, концепціями і фактами сучасної когнітивної лінгвітсики і 

лінгвоконцептології, а саме дає можливість: 

 Знаходити оптимальні шляхи вирішення дослідницьких завдань в царині когнітивної 

лінгвістики і лінгвоконцептології. 

 Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати 

ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення. 

 Здійснювати практичну діяльність викладача у закладах вищої освіти. 

 

2. Мета навчальної дисципліни: формування загального розуміння найбільш 

важливих проблем когнітивної лінгвістики та ознайомлення аспірантів з теоретико-

методологічними засадами даної науки як одного з найактуальніших напрямів сучасного 

мовознавства, зокрема, з когнітивною семантикою, через узагальнення та систематизацію 

сучасних знань у галузі лінгвокогнітивної концептології та лінгвокультурології як 

невід’ємної складової когнітивної лінгвогносеології. 

.  

3. Завдання: 

Завдання курсу полягають у вивченні теоретичних засад когнітивної лінгвістики та 

виробленні практичних навичок аналізу концептуальних одиниць:  

- поглибити вміння узагальнювати, аналізувати, синтезувати, генерувати нові ідеї;  

- навчити виконувати комплексні дослідження із застосуванням сучасних 

інформаційних та комунікаційних технологій;  

- забезпечити здобуття ґрунтовних знань у відповідних галузях філології, зокрема 

засвоєння основних концепцій, оволодіння теоретичними і практичними навичками, 

розуміння термінології з досліджуваної проблематики тощо;  

- виробити навички планувати й організовувати професійну та науково-інноваційну 

діяльність у галузі філології, насамперед у ситуаціях, що потребують нових стратегічних 

підходів на основі загальнонаукових і спеціальних теоретичних та експериментальних 

методів;  

- сформувати здатність до лінгвокреативної діяльності в науково-інноваційній сфері 

та викладацької практики в межах спеціальності «Філологія». 

 

4. Пререквізити. Для ефективного засвоєння дисципліни до початку або під час курсу 

аспірант має вивчити такі дисципліни:  

Основна іноземна мова (англійська), основи наукових досліджень, загальне 

мовознавство, сучасні методи наукових досліджень. 

 

5. Результати навчання  

знати: 

 об’єкт, предмет, мету, завдання, теоретичні засади когнітивної лінгвістики (зокрема, 

когнітивної семантики);  

базові характеристики (лінгвокультурних) концептів;  

методи концептуальних досліджень, розроблені у вітчизняному та зарубіжному 

мовознавстві.  

вміти:  

розуміти і адекватно вживати метамовний інструментарій сучасної когнітивної 

лінгвістики щодо проблем співвідношення мови та мислення, концептуалізації, 

категоризації, формування мовних значень;  

застосовувати знання, одержані у базових теоретичних курсах з мовознавчих 

дисциплін у річищі когнітивної лінгвістики;  

опанувати базові методики семантико-когнітивного та лінгвокультурного аналізу з 

виявленням перспектив застосування їх елементів у НДР, орієнтуючись у проблемах і 



тенденціях у вивченні та викладанні когнітивних аспектів мови та мовленнєвої діяльності з 

опорою на відповідну літературу з проблематики.  

 
 

3. Опис навчальної дисципліни 

3.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни__Когнітивна лінгвістика і лінгвоконцептологія 
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Денна 1 2 4 120 2 15  5  100  залік 

 

 

3.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі 
усього  у тому числі 

л с лаб інд с.р. л с лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 1. Когнітивна лінгвістика: предмет, об’єкт, 

методи і головні поняття 

Тема 1. Когнітивна 

лінгвістика та 

лінгвоконцептологія 

ерспективи.  

 

17 2 2   13        

Тема 2. Когнітивна 

семантика. 

Концептуалізація і 

категоризація. Типи 

репрезентації знань 

у мовній свідомості 

етносемантичної 

особистості.  
. 

16 2 1   13        

Тема 3. Структури 

представлення знань 

у мові. 
15 2    13       

Тема 4. Фреймова 

семантика. Типи 

фреймів. 
13 2    11       

Разом за  ЗМ1 61 8 3   50        
Теми лекційних 

занять Змістовий модуль 2. Актуалізація ментальних структур 

Тема 1. Формування 17  2  2      13        



та вербалізація 

концептів.  

Тема 2. Теорія 

когнітивної 

метафори 
15  2       13        

Тема 3. Концепт у 

дискурсі 
15 2    13       

Тема 4. Концепт у 

скопусі 

лінгвокультурології. 
12 1    11       

Разом за ЗМ 2 59 7 2   50        
Усього годин  120 15 5   100        

 

 

3.2.1. Теми семінарських занять 

№ 
  

Назва теми 

1 Когнітивна семантика.  

2 Сутність концептуалізації та категоризації як його базових процесів. Категоризація. 

Категоріальна та міжкатегоріальна організація знань.  

3 Сучасна методологія концептуальний аналізу у лінгвістиці.  

4 Головні характеристики концептів у лінгвокультурній концептології.  

5 Мовна картина світу і мовна особистість 

 

 

3.2.3. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми 

1 Мова як об’єкт когнітивних досліджень. Тематика, напрями, теоретико-методологічні 

принципи сучасних лінгвокогнітивних студій. 

2 Метакатегорія «спостерігач». Категоризація і психомеханіка мови. Прототипічний 

підхід до формування категорій.  

3 Сучасна методологія концептуальний аналізу у лінгвістиці.  

4  Структура концепту та методологія його вивчення з точки зору лінгвокультурології 

5 Поняття прототипу. Типи категорій. 

6 Лексична та граматична, системна та функціональна категоризація. Функціонально-

семіологічний підхід 

7 Профілювання концептів і домени репрезентації знань 

8 Сучасні школи когнітивної лінгвістики 

 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 

 

4. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є усна та письмова (тестування, есе, реферат) відповідь 

студента.  

Формами підсумкового  контролю є екзамен.  

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

- тести; 



- реферати;  

- есе; 

- презентації; 

- контрольні роботи. 

                                                              

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

  

Загальна кількість балів, яку здобувач може отримати у процесі вивчення дисципліни 

протягом семестру, становить 100 балів, з яких 60 балів здобувач набирає за поточні види 

контролю i 40 балів під час підсумкового виду контролю (заліку). 

 Кількість балів за кожну тему виводиться iз суми поточних видів контролю (за 

виступи на семінарських заняттях, виконання тестових завдань, підготовку рефератів). 

Кількість балів за модуль дорівнює cyмi балів, отриманих за теми даного модуля. 

Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 30 балів, за 2 модуль – 30 балів. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на 

завершальному етапі – під час проведення заліку з дисципліни. Максимальна кількість 

балів, яку здобувач може отримати у ході проведення підсумкового контролю становить 40 

балів – по 10 балів за кожну відповідь екзаменаційного білету.  

Відповіді на питання №1, №2, №3 та №4 в кожному з білетів передбачають 

демонстрацію теоретичних знань здобувача з дисципліни. Оцінювання відповідей на ці 

питання здійснюється за спільними критеріями.  

 

Критерії та параметри оцінювання відповідей на питання 1, 2 , 3, 4:  

Бали Характеристика відповіді 

10 здобувач вичерпно висвітлює теоретичне питання; чітко і конкретно висловлює 

головні моменти, наводить адекватні різноманітні приклади; вживає адекватні 

лексико-граматичні структури; логічно обґрунтовано і структурно правильно будує 

відповідь; 

9-8 здобувач достатньо повно висвітлює теоретичне питання; правильно виокремлює 

головні моменти, наводить необхідні приклади; вживає коректні лексико-граматичні 

структури; логічно і структурно правильно будує відповідь; проте відповідь має 

незначні неточності та помилки; 

7-6 здобувач неповно висвітлює теоретичне питання; не акцентує увагу на головних 

моментах, наводить недостатню кількість прикладів; вживає дещо некоректні 

лексико-граматичні структури; нелогічно і структурно неправильно будує відповідь; 

відповідь має деякі як незначні, так і значні неточності та помилки;  

5-3 здобувач частково і недостатньо висвітлює теоретичне питання; не акцентує увагу на 

головних моментах, наводить недостатню кількість прикладів; вживає некоректні 

лексико-граматичні структури; нелогічно і структурно неправильно будує відповідь; 

відповідь має деякі значні неточності та помилки;  

2-0 здобувач частково і недостатньо висвітлює теоретичне питання; викладає 

недостатній для висвітлення теми обсяг теоретичних положень; не виокремлює 

головні думки; не наводить приклади;  використовує прості, часто некоректні 

лексико-граматичні структури; нелогічно і структурно неправильно будує відповідь; 

відповідь має велику кількість значних помилок. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 
Кількість 

балів (залік) 
Сумарна  
к-ть балів  

Змістовий модуль 1 
Змістовий 
 модуль3 

40 100 Т1 
 

Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

  7  7 7 9 7  7  7   9 
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8. Єсипенко Н.Г. Методи Квантитативної лінгвістики у вивченні профілювання концептів / 
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