
Дисципліна Дисципліна 11 

«Когнітивна лінгвістика» 

Рівень BO Бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

035 Філологія / Мова і література 

(англійська). Переклад 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність Денна форма: 4 курс, 8 семестр, 4 кредити  

Заочна форма: 4 курс, 8 семестр, 4 кредити 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Денна форма – 120 год.  

(лекції – 22 год., практичні – 20 год.)  

Заочна форма – 120 год.  

(лекції – 8 год., практичні – 4 год.) 

Мова викладання англійська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Кафедра англійської філології 

Автор дисципліни Кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри англійської філології  

Лесик Ірина Валеріївна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Рівень володіння англійською мовою не 

нижче, ніж В2 

Що буде вивчатися Курс «Когнітивна лінгвістика» відкриває 

широкі перспективи бачення мови в усіх її 

різноманітних зв’язках із людиною, з її 

інтелектом і розумом, з усіма 

мисленнєвими й пізнавальними процесами, 

нею здійснюваними.  

Дисципліна покликана допомогти 

студентам зрозуміти, як здійснюються 

процеси сприйняття, категоризації, 

класифікації та осмислення світу; як 

відбувається накопичення знань; які 

системи забезпечують різні види діяльності 

з інформацією. У сферу інтересів 

когнітивної лінгвістики входить вивчення 

ментальних основ розуміння і 

продукування мовлення з точки зору того, 

як структури мовного знання 

репрезентуються і беруть участь в 

переробці інформації. 

 

Чому це цікаво/треба вивчати Ви дізнаєтесь: 

 як співвідносити мовленнєву та 

пізнавальну діяльність людини з її 

загальними когнітивними 



здібностями; 

 як здійснювати когнітивну 

інтерпретацію компонентів тексту та 

дискурсу; 

 як аналізувати способи відбиття 

національно-культурної специфіки в 

мові; 

 як аналізувати та інтерпретувати нові 

знання та нову інформацію; 

 як здійснювати моделювання 

концепту та концептосфери тексту. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Когнітивна лінгвістика дасть вам змогу: 

 сформувати сучасний лінгвістичний 

світогляд на мову, її функції та місце 

в суспільстві, на її зв'язок з людиною 

та мисленням; 

 з’ясувати ментальні основи 

розуміння та продукування 

мовлення; 

 аналізувати природу мовного 

мислення людини на матеріалі 

мовних явищ;  

 опанувати методикою 

концептуального аналізу мовних 

одиниць. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

Ви зможете застосувати отримані 

теоретичні знання на практиці під час 

здійснення педагогічної та науково-

дослідної діяльності. Постановка 

дослідницьких завдань в галузі когнітивної 

лінгвістики та їх грамотне наукове 

висвітлення і рішення можна здійснити при 

написанні магістерської дисертації. 

Інформаційне забезпечення Силабус дисципліни, навчально-методичні 

матеріали (включно з автентичними відео, 

аудіо-подкастами, друкованими виданнями, 

онлайн контентом) 

Web-посилання на (опис 

дисципліни) 

силабус навчальної 

дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

 

 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

