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ВСТУП

Навчальна програма вивчення дисципліни «Лінгвістична історіографія»
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  фахівців
третього  (освітньо-наукового)  рівня  вищої  освіти  в  галузі  знань
03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія».

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  теоретико-практична
характеристика наукових досягнень представників різних лінгвістичних шкіл
й  законів  функціонування  наукових  явищ  в  інтерпретації  провідних
мовознавців поч. ХІХ ст. – ХХІ ст.

Міждисциплінарні  зв’язки:  мовознавство,  літературознавство,
культура  мовлення,  історія  світової,  російської  та  української  літератури,
історія  східнослов’янських мов,  культурологія,  психологія,  етика,  естетика,
філософія тощо.

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Порівняльно-історичне мовознавство 20-х рр. – 60-х рр. ХІХ ст.
2. Провідні лінгвістичні школи ХІХ ст. – ХХІ ст.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.  Мета  дисципліни:  курс  «Лінгвістична  історіографія»  повинен

допомогти  аспірантам  засвоїти  систему  наукових  концепцій  провідних
лінгвістів ХІХ ст. – ХХІ ст. й опанувати науковий доробок лінгвістичних шкіл
зазначеного періоду.

1.2.  Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Лінгвістична
історіографія» є:
- створення умов для оволодіння знаннями з лінгвістичної історіографії;
-  розвиток  у  здобувачів  уміння  орієнтуватися  в  напрямах  та  школах
зазначеного періоду;
- розуміти етапи становлення та розвитку компаративістики;
- сформувати знання про сучасний стан компаративістики;
- вивчити  основні  прийоми  і  процедури  порівняльно-історичного
дослідження. 

1.3.  За результатами вивчення дисципліни у здобувачів  повинні  бути
сформовані такі компетентності:
загальні:
–  акмеологічна  –  здатність  визначити,  отримати  доступ,  проаналізувати  й
об’єднати інформацію з різних джерел, документів та текстів для вирішення
відповідних  завдань  лінгвістичного  дослідження,  здатність  знаходити,
відбирати, контекстуалізовувати та інтерпретувати значний масив архівного,
документального, текстологічного матеріалу;  
– інформаційна – здатність до пошуку, обробки й подальшого використання
інформації з професійною метою, здатність використовувати мультимедійні



та  мережеві  технології,  ресурси  Інтернет  для  забезпечення  дистанційної
форми навчання у ВНЗ;
спеціальні:
– отримання глибоких обґрунтованих знань теоретичних явищ та історичних
процесів  у  компаративістиці,  у  тому  числі  в  загальному  філологічному
вимірі;
– уміння екстраполювання знання з лінгвістичної історіографії на спеціальну
область власного дослідження; 
– здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних наукових досягнень у
сфері лінгвістичної історіографії, генерування нових ідей під час вирішення
дослідних і практичних завдань;
–  моделювати  й  оцінювати  процес  розвитку  компаративістики,
установлювати  провідні  тенденції  та  напрями  сучасних  лінгвістичних
досліджень;
–  здатність  виокремлювати  актуальні  проблеми  та  тенденції  розвитку
історіографії мовознавства в різні історичні епохи;
–  розуміти  сутність  історичного  процесу  становлення  та  розвитку
компаративістики,  установлювати  причиново-наслідкові  зв’язки  між
сучасними та історичними явищами;
–  здатність  проводити  аналіз  наукової  діяльності  окремих  дослідників,
використовуючи сучасні знання для вивчення минулого;
–  аналізувати  навчальну  й  навчально-методичну  літературу  з  дисципліни
«Лінгвістична  історіографія»  й  використовувати  її  для  побудови  власного
дослідження.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів
ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1
Порівняльно-історичне мовознавство 20-х рр. – 60-х рр. ХІХ ст.

Попередники  компаративістики.  Основоположники  порівняльно-
історичного методу. Російська й українська компаративістика 20-х рр.–
60-х рр. ХІХ ст.

Змістовий модуль 2
Провідні лінгвістичні школи ХІХ ст. – ХХІ ст.

Харківська  лінгвістична  школа.  Загальна  характеристика  Харківської
лінгвістичної школи. Вивчення взаємозв’язку мови та мислення в розвідках
О. О. Потебні.  Історико-фонетичні  дослідження  вчених  Харківської
лінгвістичної  школи.  Вивчення  діалектів  східнослов’янських  мов у  працях
представників  Харківської  лінгвістичної  школи.  Граматичні  дослідження
вчених Харківської лінгвістичної школи.



Молодограматизм.  Загальна  характеристика  молодограматиків.
Досягнення та недоліки молодограматизму.

Московська лінгвістична школа. Загальна характеристика Московської
лінгвістичної  школи.  Історико-фонетичні  дослідження  вчених  Московської
лінгвістичної  школи.  Вивчення  діалектів  східнослов’янських  мов у  працях
представників  Московської  лінгвістичної  школи.  Граматичні  дослідження
П. Ф. Фортунатова  та  його  учнів.  Вивчення  семасіології  в  розвідках
М. М. Покровського.

Казанська  лінгвістична  школа.  Загальна  характеристика  Казанської
лінгвістичної  школи.  Загальнотеоретичні  погляди І. О. Бодуена де  Куртене,
М. В. Крушевського, В. О. Богородицького. Вивчення фонетики та фонології
в  розвідках  учених  Казанської  лінгвістичної  школи.  Морфонологічні
дослідження  лінгвістів  Казанської  лінгвістичної  школи.  Вивчення  змін
морфемної  будови  слова  в  працях  представників  Казанської  лінгвістичної
школи.  Типологічні  дослідження  І. О. Бодуена  де  Куртене  та
В. О. Богородицького.

3. Рекомендована література
1. Амирова  Т. А.  Очерки  по  истории  лингвистики / Амирова Т. А.,

Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В. − М. : Наука, 1975. – 559 с.
2. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / Ахманова О. С.

− М. : Сов. энциклопедия, 1966. − 608 с.
3. Бевзенко С. П.  Історія українського мовознавства.  Історія вивчення

української мови : навч. посібник / Бевзенко С. П. − К. : Вища школа, 1991. −
231 с.

4. Березин Ф. М. История лингвистических учений / Березин Ф. М.  −
М. : Высш. школа, 1975. − 304 с.

5. Березин Ф. М. История русского языкознания :  учеб. пособие для
филол. специальностей / Березин Ф. М. – М. : Высш. школа, 1979. − 223 с.

6. Березин Ф. М. Очерки по истории языкознания в России (конец XIX
- начало XX в.) / Березин Ф. М. − М. : Наука, 1968. − 311 с.

7. Березин  Ф. М.  Русское  языкознание  конца  XIX − начала  XX в.  /
Березии Ф. М. − М. : Наука, 1976. – 366 c.

8. Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию
/ Бодуэн де Куртенэ И. А.- М. : Изд-во АН СССР, 1963. − Т. 1. - 384 с.; Т. 2. −
391 с.

9. Бурмистрович Ю. Я. Историческая фонемология последовательного
ряда  или  цепи  славянских  языков,  связанных  отношением  “предок  –
потомок”, от праиндоевропейского в лице его протославянского диалекта до
русского.  / Бурмистрович  Ю. Я. –  Абакан  :  Издательство.  Хакасского
государственного университета, 2001. – 227 с. 

10. Бурмистрович  Ю. Я.  Основные  понятия  исторической  (или
диахронической)  фонологии :  учеб.  пособие  для  студентов-филологов
высших  учебных  заведений  по  курсу  «Старославянский  язык»  /
Бурмистрович Ю. Я. − Абакан, 1988. − 32 с. 



11. Виноградов В. А. Методы типологии / Виноградов В. А. //  Общее
языкознание  :  Методы  лингвистических  исследований  / отв.  ред.
Б. А. Серебренников. − М. : Наука, 1973. − С. 224−256. 

12. Вопросы  методики  сравнительно-исторического  изучения
индоевропейских языков /  отв. ред. А. В. Десницкая, Б. А. Серебренников.  −
М. : Изд-во АН СССР, 1956. − 323 с.

13. Глущенко В. А.  Принцип историзма в трудах ученых Московской
лингвистической  школы  / Глущенко  В. А. //  Проблемы  русского  языка,
русской  литературы  и  методики  их  преподавания  в  школе  и  вузе  (для
студентов  пединститутов  и  учителей  школ).  − Славянск :  СГПИ,  1995. −
Вып. 2. − С. 16−21.

14. Глущенко  В. А.  Принцип  системности  в  историко-фонетических
исследованиях ученых Московской лингвистической школы / Глущенко В. А.
// Проблемы русского языка, русской литературы и методики их преподавания
в школе и вузе (для студентов пединститутов и учителей школ). − Славянск :
СГПИ, 1996. − Вып. 3. – С. 5−6.

15. Глущенко В. А. Принципи порівняльно-історичного дослідження в
українському і російському мовознавстві (70-і рр. ХІХ ст. – 20-і рр. ХХ ст.) /
Глущенко  Володимир  Андрійович  // НАН  України,  Ін-т  мовознавства
ім О. О. Потебні; відп. ред. О. Б. Ткаченко. – Донецьк, 1998. − 222 c.

16. Глущенко В. А. Принципи порівняльно-історичного дослідження в
історії  мовознавства.  Московська  лінгвістична  школа :  навч.  посібник  для
студентів філол. спеціальностей пед. ін-тів і університетів / Глущенко В. А. −
Донецьк, 1996. − 137 с.

17. Глущенко В. А. Принципи порівняльно-історичного дослідження в
історії  українського  і  російського  мовознавства.  Харківська  лінгвістична
школа :  навч.  посібник  для  студентів  філол.  спеціальностей  пед.  ін-тів  і
університетів / Глущенко В. А. − Слов'янськ, 1994. − 69 с.

18. Глущенко В. А. Принципи порівняльно-історичного дослідження як
предмет вивчення в курсі  «Історія лінгвістичних вчень» / Глущенко В. А. //
Актуальні  проблеми  вивчення  теоретико-літературних  і  мовознавчих
дисциплін у вищих навчальних закладах : матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конф. 9-11 листопада 1995 р. − Рівне, 1995. − С. 99−100.

19. Глущенко  В. А.  Причины  фонетических  изменений  в  концепции
Ф. Ф. Фортунатова и А. А. Шахматова  / Глущенко В. А. // Нова філологія. –
2002. − № 2 (13). – С. 5−30.

20. Глущенко  В. А.  Сравнительно-исторический  метод  как  предмет
изучения  в  курсах  лингвистических  дисциплин  / Глущенко  В. А. //
Взаимодействие  украинского и  русского языков  на  территории Украины и
актуальные  вопросы  их  исследования :  материалы  докладов  Первых
Ганичевских чтений 13−14 окт. 1993 г. − Полтава, 1993. − Т. 1. − С. 95−96.

21. Глущенко  В. А.  Щоб  знати  мову,  треба  знати  її  історію
(Дослідження О.О.Потебні і сучасна шкільна практика) / Глущенко В. А. //
Відродження. Український міжетнічний науково-педагогічний журн. − 1994.
− № 9. − С. 66−67.



22. Десницкая А. В. Послесловие // Понимание историзма и развития в
языкознании первой половины  XIX века /  отв. ред. А. В. Десницкая. − Л. :
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23. Десницкая  А. В.  Предисловие  / Десницкая  А. В. //  Понимание
историзма и развития в языкознании первой половины  XIX века /  отв. ред.
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Журавлев В. К. //  Лингвистический  энциклопедический  словарь  /  гл.  ред.
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25. 3вегинцев В. А. История языкознания ХІХ и ХХ веков в очерках и
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26. 3вегинцев В. А.  Младограмматическое  направление  /
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Електронні ресурси

1. https  ://  mail  .  google  .  com  /
2. http  ://  ru  .  wikipedia  .  org  /
3. http  ://  www  .  gramma  .  ru  /
4. http  ://  lib  .  rus  .  ec  /
5. http  ://  lessons  .  com  .  ua  /
6. http  ://  ksana  -  k  .  narod  .  ru  /

4. Форма підсумкового контролю результатів навчання – залік.

5. Засоби діагностики результатів навчання:
− тестування;
− письмові контрольні роботи;
− усна відповідь;
– усна доповідь за темою; 
– конспекти, тези науково-методичної літератури; 
– індивідуальні завдання;
– підсумкове опитування за тематикою змістових модулів тощо.
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