




 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни Обов’язкова  

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 2 / 60 

Курс 2  

Семестр 4  

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 
2 

Обсяг кредитів 2  

Обсяг годин, в тому числі: 60  

Аудиторні 28  

Модульний контроль 4  

Семестровий контроль 5  

Самостійна робота 23  

Форма семестрового контролю Екзамен  

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Практична філософія: Філософія мови» є 

окреслення головного розуміння питання мови як екзистенційно-

онтологічної проблеми в різних концептуально-теоретичних підходів. 

Визначальним у цьому навчально-виховному процесі є осмислення 

студентами специфіки, суті та соціального значення філософії мови в 

межах сучасної західної соціокультурної парадигми. 

 

Дисципліна має сформувати у студентів наступні компетентності: 

 ЗК – 03 – Креативність. Здатність до продукування/генерації новітніх 

підходів оформлення результатів розумової діяльності; відкритість для 

інноваційних ідей і готовність до змін думок в світлі наявних даних і 

аргументів. 

 ФК – 03 - Аналіз і синтез. Уявлення про структуру філософського 

знання, розмаїття та особливості філософських дисциплін, їх ролі в 

обґрунтуванні та розвиткові людського мислення, пізнання світу, культури та 

суспільства 



 

  

 ФК – 11 - Навички в організаційно-управлінській діяльності. 

Здатність застосовувати навички організації та проведення дискусій; вміння 

використовувати базові філософські знання в процесі прийняття управлінських 

рішень; здатність до планування, організації та управління своєю професійною 

діяльністю і роботою різних колективів; володіння навичками підготовки 

службових документів і ведення ділового листування. 

 

3. Результати навчання: 

 ПРН-02 – у - Мати обізнаність у головних філософських методах та 

дослідницьких підходах, розуміння етико-практичної значущості 

філософського знання; здатність відтворити на базовому рівні роль 

філософської рефлексії у формуванні культури. 

 ПРН-04 – у - Здатність співвідносити різні філософські традиції, 

становлювати їх особливості; встановити зв’язок між основними 

філософськими субдисциплінами. 

 ДПРН-02 – Для тематичної спеціалізації «Аналітика релігійних 

процесів». Уміння засвоювати систему релігієзнавчого знання, що дозволяє 

застосовувати критичний підхід при аналізі складних процесів суспільного 

життя та етичної поведінки в ньому, сформують різносторонній духовно-

етичний та інтелектуальний багаж, сприятимуть опануванню правилами 

наукового пізнання світу та морально досконалої позиції в ньому. 

 



 

  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

 

Назви змістових модулів і тем 

У
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Розподіл годин між видами 

робіт 

Аудиторна: 
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Змістовий модуль І. Основні теоретичні засади філософії мови 

Тема 1. Філософська проблема мови. 9 2 - 2 - - 5 

Тема 2. Мова в контексті логіки та  

Епістемології. 
9 2 - 2 - - 5 

Модульний контроль 2  

Разом за змістовим модулем 1 20 4 - 4 - - 10 

 

Змістовий модуль ІІ. Історія філософського осмислення мови. Основна 

проблематика сучасної філософії мови 

Тема 3. Мова як об’єкт філософських досліджень 

доби Античності та Середньовіччя. 
10 2 2 2 - - 4 

Тема 4. Проблема мови у філософії Нового часу; 

ідейний початок філософії мови та наукового 

мовознавства в німецькій філософії поч. ХІХ ст.  

12 2 2 4 - - 4 

Тема 5. Екзистенційно-онтологічні виміри мови; 

філософія мови та мова філософії. 
11 2 - 4 - - 5 

Модульний контроль 2  

Разом за змістовим модулем 2 35 6 4 10 - - 13 

Семестровий контроль 5 

Усього годин 60 10 4 14 - - 23 

 



 

  

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основні теоретичні засади філософії мови  

 

Тема 1. Філософська проблема мови 

Проблема визначення мови. Сутність філософії мови. Мова як об'єкт 

філософського вивчення. Філософія мови як навчальна дисципліна. Загальна 

характеристика проблеми «Філософії і мови». 

Філософський аналіз основних функцій мови. Комунікативна функція 

мови. Коґнітивна функція мови. Креативна функція. Функція інтерпретації та 

розуміння. Соціокультурна та людинотворча функція. Відмінність між 

вигуками тварин і людською мовою. Анатомічні особливості людини та її 

здатність до мови. Знаряддя праці як посередники мовної комунікації. Людські 

покоління, пам'ять і мова. Роль волі людини в нею опануванні мовою. Мова і 

світогляд в історичному аспекті. Мова та ритуал. 

Природні передумови виникнення мови. Роль чуттєво-емоційної сфери в 

зародженні й функціонуванні мови. Діяльно-предметний аспект виникнення 

мови. Спілкування як визначальний чинник виникнення і функціонування 

мови. 

Філософсько-антропологічні передумови виникнення й функціонування 

мови. Мова як внутрішній каталізатор розвитку людини в онто- та філоґенезі. 

Розмаїття образів мови: мова як структура, мова як ґенеративна лінгвістика, 

інтерпретаційний образ мови, мова як теорія мовної дії, мова як тип і характер 

тощо. Лінгвістичні та археологічні джерела походження мови. Різноманіття 

мов. Мови, що вимирають.  

Розвиток і поширення мов. Мовне різноманіття. Мови та діалекти. Мова 

та географія. Мовні сім’ї. Класифікація мов. Мовні контакти. Проблема 

двомовності та багатомовності. Запозичення слів. 

Філософія мови та мова філософії: український культурний контекст. 

Проблема самовизначення української філософії. Утворення української 

філософської мови як професійної. Упорядкування української філософської 

лексики. 

Культурно-історичні витоки виникнення філософії мови. Цивілізаційний 

контекст європейського Просвітництва як культурне джерело виникнення 

лінгвофілософії (І.Кант, філософія ідеалізму, німецький романтизм). Німецькі 

мислителі Й.Ґ. Гаманн, Й.Ґ. Гердер, В. фон Гумбольдт як засновники філософії 

мови. Неогумбольдтіанство: німецьке (Л. Вайсґербер), українське (О. Потебня), 

американське (Е. Сапір, Б.Л. Ворф).  

 

Тема 2. Мова в контексті логіки та епістемології 

Слово і поняття. Дефініція та її роль у пізнавальному процесі. Речення і 

судження Роль запитання у пізнанні. Висновок умовиводу як мовне 

накопичення знання. Суппозиція термінів.  



 

  

Знаково-символічна природа мови. Семантика - наука про знаки. Мова як 

симптом, символ, сигнал. Системи письма та алфавіти. Вербальна та 

невербальна мова. Мовне різноманіття та сучасні засоби масової інформації. 

Філософія мови та лінгвістична філософія. Взаємини філософії як 

загальної теорії мови та методологій різних спеціальних наукових теорії. Мова 

як предмет міждисциплінарних досліджень. Різноманіття та складність проблем 

мови. «Лінгвістичний поворот» у філософії ХХ ст.  

Проблема походження мови. Історична ґенеза мови та свідомості. Мова 

та біологічні семіотики: відмінність у функціонуванні можливостей. 

Глоттоґенез як філософська проблема.   

Теорії походження мови. Теорії божественного походження мови (Веди, 

Біблія, ідеї Нового часу). Теорії творення мови видатною постаттю (Лао-цзи, 

Конфуцій, античні мислителі, Платон, Аристотель, Ж.М. Дежерандо, Я. Грімм). 

Теорії формування мови з людської природи (стоїки, Ляйбніц і де Бросса, 

Й. Гердер, В. фон Гумбольдт, А. Шлєйхер, Ч. Дарвін, В. Вундт). Теорії 

людського творення мови (Демокріт, епікурейці, Т. Гоббс, П. Мопертюї, Е. де 

Кондильяк, Ж-Ж. Руссо, А. Смітт). Теорії походження мови як продукту 

суспільного розвитку. 

 

Змістовий модуль 2. Історія філософського осмислення мови. Основна 

проблематика сучасної філософії мови 

 

Тема 3. Мова як об’єкт філософських досліджень доби Античності та 

Середньовіччя 

Особливості мови в герметичних текстах Стародавнього Єгипту. Питання 

мови у філософських ученнях стародавніх Індії та Китаю. Роль філософського 

пізнання в поясненні походження та сутності мови. 

Античні концепції мови. Проблема походження мови: за «природою», чи за 

«встановленням». Проблеми зв’язків ім’я та речі, ім’я та думки (Геракліт, 

Демокріт, Платон та інші). 

Лінгвофілософська думка у Стародавній Греції. Лінгвофілософські погляди 

Платона. Погляди на природу «імені» в діалозі Платона «Кратіл». 

Лінгвофілософські питання в філософських роботах Аристотеля. Аристотель як 

засновник філософсько-лінгвістичного напрямку. Засадниче філософсько-

мовне значення трактату Аристотеля «Категорії». Розробка вихідних понять 

граматики (Аристотель, стоїки, александрійці). 

Суперечка щодо «правильності» імен. Стоїчна та александрійська 

традиція у Стародавньому Римі. Наука про мову в Римі. Філософія мови 

Цицерона.   

Питання походження та суть мови у Старому Завіті. Особливості релігійної 

мови як мови Одкровення. Священні книги релігії як різновид писемної мови. 

Проблема походження та суті мови у християнській філософії Середньовіччя.  

Середньовічні концепції мови. Номіналізм, реалізм та концептуалізм 

європейського Середньовіччя як методологічні позиції філософії мови. 

Відродження номіналізму, реалізму та концептуалізму в філософських 



 

  

концепціях емпіризму та раціоналізму доби Нового часу. Ідея «спекулятивної 

граматики» та раціональної мови в європейському Середньовіччі та в добу 

Нового часу.     

Учення про мову в філософії європейського Відродження. Герменевтичні 

дослідження Лоренцо Валли. Феномен людської мови, мовлення та «непевних 

суджень» людини у творі Мішеля де Монтеня «Проби».   

 

Тема 4. Проблема мови в філософії Нового часу; ідейний початок 

філософії мови та наукового мовознавства в німецькій філософії поч. ХІХ 

ст. 

Емпіризм та раціоналізм у лінгвістичній науці ХVII ст.   

Раціоналізм Рене Декарта: людина як розумна істота, яка себе виявляє 

насамперед через доцільну діяльність та мову. «Философська мова» в розумінні 

Р. Декарта. 

 Вчення про мову в філософії Томаса Гобса. Мова як засіб соціалізації 

людини. «Без здатності людей до мови, в людей не було б ані держави, ані 

суспільства, ані договору, ані миру так само, як немає мови в левів, ведмедів і 

вовків». Мова як потужне знаряддя людей. Конвенціоналістська концепції Т. 

Гобса. Мова як суто умовна система знаків, що ґрунтується на згоді між 

людьми певного кола спілкування. Потреба постійної перевірки й уточнення 

мова людей. Відмінність значення слів у мовленні різних людей. Методи 

індукції та аналізу як чинники формування конкретних понять, дефініцій та 

принципів, визначаються причини явищ. Роль теорії про знаки в емпіричній 

філософії Т. Гобса. Знакове повідомлення як чинник досягнення істини. 

Перехід пізнання в теорію як умова досягнення об’єктивної істини. Гобс як 

ідейний засновник науки семіотики.    

Філософія мови Джона Лока. Інтерпретація простих та складних ідей  як 

елемент їхнього вираження в мові. Роль слів щодо закріплення людських 

думок. Діяльність щодо винаходження слів та їхнє єднання з ідеями як 

приналежне до абстрактному суб’єктові (Адамові). Дві основні функції мови: 

громадянська та філософська. Виступ Дж. Лока проти недосконалої, неясної, 

заплутаної мови. Труднощі щодо словесного вираження реальних речей та їхніх 

зв’язків у мові. Номінальні та реальні сутності. Тотожність номінальних та 

реальних сутностей із простими ідеями.      

Герменевтичне дослідження релігійних текстів Б. Спінозою в 

«Богослівсько-політичному трактаті». Філософсько-мовна суть визначень 

(дефініцій) основних понять і термінів у творі Б. Спінози «Етика». Ідеї, 

інтуїтивно зрозумілі, й ті, що не вимагають доведень (аксіоми). Твердження 

(теореми), що доводяться на основі дефініцій та аксіом. Категоріально-

поняттєвий апарат раціоналістичної філософії Б. Спінози.        

«Універсальна характеристика» Г. Ляйбница. Інтелектуальне, виразне 

пізнання в Лейбніца. Неадекватне й адекватне пізнання. Символічне й 

інтуїтивне пізнання. Символічне пізнання, що має справу з ідеями, які 

символізують. Дискурсивне мислення як те, що оперує символами. Символ як 

протилежне за суттю знаковому повідомленню.  



 

  

Співставлення мови та числення в філософії Е. Кондильяка.  

Виникнення філософії мови. Інтелектуально-ідейний контекст виникнення 

лінгвофілософії (І. Кант, ідеалізм, німецький романтизм). Й.Ґ. Гаман, 

Й.Ґ. Гердер, В. фон Гумбольдт.    

Філософія мови В. фон Гумбольдта. Теоретико-методологічні основи 

вчення В. фон Гумбольта про мову. Суть вчення В.фон Гумбольдта про мову. 

Походження мови. Мова та мислення. Мова як діяльність. Поняття форми мови. 

Співставлення понять «національний дух» та «мова». Антиномії мови. 

Порівняльне мовознавство В. фон Гумбольдта. Ідейні основи порiвняльно-

iсторичного мовознавства. Учення про форму мови як найважливiша частина 

лiнгвiстичної теорiї В. фон Гумбольдта. Виявлення загального в мовах через 

порiвняння форм рiзних мов, через дослідження мов спорiднених та 

неспорiднених.  

«Історичне мовознавство». Нiмецькi лiнгвiсти Франц Бопп i Якоб Грiмм та 

датчанин Расмус Раск як засновники Історичного мовознавства. Порiвняльно-

iсторичний метод. Порiвняння як засіб, а iсторичний пiдхiд до мови як 

головний принципом дослiдження. Наукове обґрунтування вiдповiдностей 

iндоєвропейських мов та вiдтворення процесу їхнього розвитку. «Нiмецька 

граматика» Якоба Грiмма. Дослiдження ґотсько-ґерманських мов та рiзних 

дiалектів. Початок iсторичного вивчення мови в Історичному мовознавстві.   

А. Шляйгер як творець морфологiчної класифiкацiї мов. Теорiя 

«родовiдного дерева» А. Шляйгера. Розпад індоєвропейської прамови в 

доiсторичний перiод на слов`яно-германську та арiо-греко-iтало-кельтську, а 

остання на греко-iтало-кельтську та арiйську. Виникнення компаративiстики в 

межах порiвняльно-iсторичного мовознавства. Предмет дослiдження 

компаративiстики та її науково-дослiдницький метод як порiвняльно-

iсторичний.  

Младограматична школа. В. Штряйтберґ, I. Шмiдт, К. Бругман, Б. 

Дельбрюк, А. Норен, Г. Остгоф, Д.Ф. Фортунатов. Здiйснення фонетичної змiни 

в мові за законами, якi не мають виключень. Наявність вiдхилення в мові за 

умови дiї iншого закону.  

 

Тема 5. Екзистенційно-онтологічні виміри мови; філософія мови та 

мова філософії. 

Філософія як мова, що має власні іманентні закони розвитку. Мова як 

природна потреба людини у власному самовизначенні. Роль філософії в 

індивідуальному розвитку людини. Філософія як смислотворче ядро культури. 

Світ людини та творча конститутивність мови. Основні парадигми мови. 

Структура мовної картини світу. Мова та духовний розвиток людини. 

Філософія як техніка, спосіб опрацювання світу, перетворення його на 

прийнятний для людини. Мова та екзистенція.  

Мова як лінгвофілософський феномен. Проблема співвідношення мови, 

буття і мислення. Духовний світ людини. Мова як логіка духу народу. 

Ментальність і свідомість: точки дотику. Доля мови як чинник формування долі 

народу. 



 

  

Мислення і мова. Мова як визначальна характеристика людини. Свідомість 

і мова. Духовно-практичне освоєння світу: мова, праця, ігри, пізнання. 

Мова та герменевтична проблема. Зародження герменевтичної 

проблематики: а) богословський контекст (патристика, М. Лютер, Д.Ф. Штраус, 

К. Барт, Р. Бультманн); б) філософський контекст (Ф. Шляєрмахер, К.Й. 

Дройзен, В. Ділтей, М. Гайдеґер, Г-Ґ. Ґадамер). Розуміння як особисте пізнання 

світу. Світ та горизонт особистого розуміння. Коло розуміння. Суб'єкт та об'єкт 

розуміння. Основні структури особистого розуміння людини.  

Сучасна філософська герменевтика: основні проблеми й етапи розвитку. 

«Знак» і «символ»: походження, інтерпретація та функціонування. Мова і 

філософські проблеми. Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система.  

Проблема спілкування у XX-ХХІ ст. Мова, мовлення та суспільство. 

Сакральний аспект мови. «Споконвіку було Слово…».  

Мова в контексті різних напрямків сучасної західної філософії. Мова та 

комунікативна філософія. Феноменологічний підхід до мови. Екзистенційний 

підхід до мови. Теоантропокосмічна теорія мови.  

Філософська критика природної мови у творах представників критичної 

теорії суспільства. «Тези про мову філософів» Т. Адорно. Критика Т. Адорно 

філософії мови неопозитивізму (Віденський гурток) та М. Гайдеґера. Критика 

Г. Маркузе мовлення суспільства споживання у творі «Одновимірна людина». 

Соціокультурний феномен мовлення «авторитарної особистості» як утілення 

суті соціально-політичної влади пізнього капіталістичного суспільства.     

Теорія мови у філософії О. Потебні. Проблема мови та «культурної 

притомності нації» у філософській творчості О. Забужко. Логічний позитивізм 

(неопозитивізм): М. Шлік, Карнап, А. Дж. Айер. Філософія повсякденної мови: 

Д. Мур і пізний Л. Вітґенштайн.  

Логічний атомізм: філософія Б. Расела та раннього Л.Вітгенштейна. 

Ґотльоб Фреґе та проблема змісту і значення. Зміст і значення у філософії 

Бертрана Расела. «Теорія відбитку» раннього Л. Вітґенштайна. Мова та наука в 

неопозитивізмі Віденського гуртка. «Теорія мовних ігор» та функціональна 

концепція живої мови пізнього Л. Вітґенштайна.  

Інтерпретація та розуміння. Герменевтичне коло. Мова сучасних засобів 

масової інформації. Автохтонні мови як древній оберіг знань, міфів і традицій. 

Мова та національна індивідуальність. Мова як духовний відповідник 

соціальної дійсності. Мовна картина світу як компонент філософського 

дискурсу. 

 



 

  

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів  
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1 Відвідування лекцій 1 2 2 3 3 

2 Відвідування семінарських занять 1 - - 2 2 

3 Відвідування практичних занять 1 2 2 5 5 

4 Виконання завдань для самостійної роботи  5 2 10 3 15 

5 Робота на семінарських заняттях  10 - - 2 20 

6 Робота на практичних заняттях 30 2 20 5 50 

7 Індивідуальне завдання 10 - - - - 

8 Написання реферату 15 - - - - 

9 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 1 25 

10 Виконання тестового контролю 10 - - - - 

11 
Лабораторне заняття (допуск, виконання, 

захист) 
10 - - - - 

12 Творча робота (в т.ч. есе) 20 - - - - 

 Макс. кількість балів за видами поточного 

контролю 
- - 59 - 120 

 Коефіцієнт 60/179=0,335 

 

 

6.2  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Самостійна робота – один з основних засобів оволодіння навчальним 

матеріалом. Упровадження в практику навчальної програми різноманітних 

форм самостійної роботи активно сприяє модернізації навчального процесу 

шляхом подолання протиріч між трансляцією знань і їх засвоєнням у 

взаємозв’язку теорії та практики. 

Мета самостійної роботи студентів:  

- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності 

студентів;  

- формування умінь і навичок самостійної розумової праці;  

- розвиток морально-вольових зусиль;  

- формування в студентів потреби безперервного самостійного 

поповнення знань як необхідної умови професійного становлення.  

Завдання самостійної роботи студентів: 

 - навчання студентів самостійно працювати з різними джерелами 

інформації;  



 

  

- творче сприйняття і осмислення навчального матеріалу;  

- формування навичок щоденної навчальної самостійної роботи. 

Зміст самостійної роботи полягає в таких положеннях: 

– самостійне вивчення теоретичних, історичних і науково-практичних 

тем; 

– самостійна робота з джерелами та літературою з метою кращого 

засвоєння програмного матеріалу; 

– підготовка наукових повідомлень, інформаційних довідок; 

– підготовка вибіркового дослідного завдання на базі критичного огляду 

наукових публікацій, розроблення пропозицій щодо вирішення актуальних 

проблем або прогнозів за обраною тематикою; 

– презентація та захист результатів виконання вибіркового 

дослідницького завдання. 

Самостійна робота студентів повинна забезпечити:  

- системність знань та засобів навчання;  

- володіння розумовими процесами;  

- мобільність і критичність мислення;  

- володіння засобами обробки інформації;  

- здібність до творчої праці. 

 

 Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів. 

 

№ 

з/п 
Критерії оцінювання роботи 

Максимальна 

кількість балів 

1 Глибина і повнота розкриття завдань 2 бали 

2 Повнота використання рекомендованої літератури 1 бали 

3 Обґрунтування висновків 0,5 бали 

4 Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи 1 бал 

5 Обсяг виконаної роботи 0,5 бал 

 

№ 

з/п Назва теми 

Кількіст

ь 

годин 

Бали 

Змістовий модуль 1. Основні теоретичні засади філософії мови 10 15 

1 

В контексті першої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

5 5 

2 

В контексті другої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

5 5 



 

  

Змістовий модуль 2. Історія філософського осмислення мови. 

Основна проблематика сучасної філософії мови 
13 15 

3 

В контексті третьої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

4 5 

4 

В контексті четвертої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

4 5 

5 

В контексті п’ятої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

5 5 

   

Разом  23 30 

 

6.3  Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному 

вигляді або з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль 

знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального 

матеріалу змістового модуля. 

 

6.4  Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, залік. Методи письмового контролю: модульне 

письмове тестування; підсумкове письмове тестування, реферат.  

- Комп’ютерного контролю: тестові програми.  

- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 

вимог: 

- систематичність відвідування занять; 

- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

- повний обсяг їх виконання;  

- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

- самостійність виконання;  

- творчий підхід у виконанні завдань;  

- ініціативність у навчальній діяльності; 

- виконання тестових завдань. 

 

 



 

  

6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю  

1. Філософія мови як галузь нового знання.  

2. Значення мови в житті людини.  

3. Взаємозв'язок мови і свідомості, мови і мовлення.  

4. Коґнітивний підхід до мови. 

5. Проблема походження, історичної ґенези мови та свідомості в 

філософському аспекті.    

6. Проблема походження мови («фюзей», «тезей»).  

7. Мова як предмет філософського розгляду в різні історичні періоди. 

8. Слово як результат розумової діяльності людей. 

9. Гіпотеза про змістовність та значимість звуків мови. 

10. Мова як засіб вираження думок (раціоналізм).  

11. Мова як самостійна, незалежна сила (сучасність). 

12. Мова та історична традиція. 

13. Мова та комунікації. 

14. Мова як предмет міждисциплінарних досліджень. 

15. Мова як діяльність. Внутрішня форма мови. 

16. Особливості античних концепцій мови.   

17. Співвідношення назв та речей, назви та думки (Геракліт, Демокрит, 

Платон та ін.).   

18. Погляди на природу «назви» в діалозі Платона «Кратіл». 

19. Розробка вихідних понять граматики (Аристотель, стоїки, александрійці). 

20. Елементи діалектики в мові. 

21. Зародки семіотичних знань в античності. 

22. Текст як процес художнього відтворення дійсності. 

23. Особливості середньовічних учень про мову.   

24. Текст як носій сакрального сенсу в добу Середньовіччя.   

25. Оксфордська школа лінгвістичної філософії. 

26. Кембріджська школа лінгвістичної філософії. 

27.  Середньовічний номіналізм, реалізм та концептуалізм як методологічні 

позиції. 

28. Мова як «річ серед речей» (Відродження).  

29.  Ідея «раціональної мови» у середні віки та в Новий час. 

30. Теоретичні здобутки філософії мови доби Нового часу. 

31.  «Філософська мова» в інтерпретації Рене Декарта. 

32. «Раціональна граматика» Пор-Рояля. 

33. «Універсальна граматика» Ґ. Ляйбніца. 

34. Лінгвістична концепція Вільгельма фон Гумбольдта. 

35. Гумбольдтівська наукова концепція в розвитку лінгвістики (Г. Штайнталь). 

36. Вчення мовознавців-філософів 19-20 ст. 

37. «Лінгвістичні трансформації» в філософії ХХ ст.   

38. Герменевтика як онтологія (Г.Ґ.Ґадамер). 

39.  Історичні форми герменевтики. 

40. Мова як культурне явище у структурній антропології Клода Леві-Стросса. 

41. Американський структуралізм (Лондонська школа). 



 

  

42. «Логіко-філософський трактат» Людвиґа Вітгенштайна. 

43. Логіко-математична семіотика або металогіка (Б. Рассел, Д. Гільберт,  

Гедель, Л. Черч, Карнап). 

44. Поняття семіотики. 

45. Семіотика як примежова дисципліна та підходи її поділу. 

46. Основні принципи «науки про знаки».  

47. Джерела семіотики. 

48. Межі семіотичних знань.   

49. Основні принципи семіотики. 

50. Гуманітарна семіотика (семіотика мови та літератури). 

51. Психологічні засади семіотичних проблем. 

52. Розвиток сучасних семіотичних теорій.  

53. Загальна характеристика загальної семантики. 

54. Особливості розвитку семантичного ідеалізму. 

55. Особливості розвитку семантичного реалізму. 

56. Загальна характеристика лінгвістичної філософії як напрямку аналітичної 

філософії.  

57. Семіотика літератури (російська "формальна" школа, група "Тель Кель",   

Р.Барт, Дерріда). 

58. Політична семіологія (Рорал Барт, "Тель Кель").  

59. Семіологія масових комунікацій (А.-Ж. Греймас).        

60. Семіологія мистецтва (Юлія Крістева, Умберто Еко).   

 

 

6.6  Шкала відповідності оцінок 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100 балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

B 82-89 балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю 

помилок  

D 69-74 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимийрівень знань (умінь)  

FX 35-59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного доопрацювання  

F 1-34 балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що 

вимагає повторного вивчення дисципліни  

 

 

 



 

7. Навчально-методична карта дисципліни 
Разом: 60 год., із них: лекції – 10 год., семінарські заняття – 4 год., практичні заняття -  14 год., самостійна робота – 23 год., модуль. контр. – 4 год., семестр. контр. – 5 год. 

 

Модулі 

(назви, бали) 

Змістовий модуль 1. Основні теоретичні засади 

філософії мови 
(59 бали) 

 

Змістовий модуль 2. Історія філософського осмислення мови. Основна 

проблематика сучасної філософії мови (120 бали) 

Теми 1 2 3 4 5 

Лекції 
(теми, бали) 

Тема 1. Філософська 

проблема мови. (1 

бал) 

Тема 2. Мова в контексті логіки та  

Епістемології. (1 бал) 

Тема 3. Мова як об’єкт 

філософських досліджень 

доби Античності та 

Середньовіччя. (1 бал) 

Тема 4. Проблема мови у 

філософії Нового часу; 

ідейний початок філософії 

мови та наукового 

мовознавства в німецькій 

філософії поч. ХІХ ст.  (1 бал) 

Тема 5. Екзистенційно-

онтологічні виміри 

мови; філософія мови та 

мова філософії. (1 бал) 

Семінарські 
заняття 

(теми, бали) 
- - 

Мова як об’єкт 

філософських досліджень 

доби Античності та 

Середньовіччя. (10+1 бал) 

Проблема мови у філософії 

Нового часу; ідейний початок 

філософії мови та наукового 

мовознавства в німецькій 

філософії поч. ХІХ ст. (10+1 

бал) 

- 

Практичні 
заняття 

(теми, бали) 

Філософська 

проблема мови. (10+1 

бал) 

Мова в контексті логіки та  

Епістемології. (10+1 бал) 

Мова як об’єкт 

філософських досліджень 

доби Античності та 

Середньовіччя. (10+1 бал) 

Проблема мови у філософії 

Нового часу; ідейний початок 

філософії мови та наукового 

мовознавства в німецькій 

філософії поч. ХІХ ст. (20+2 

бали) 

Екзистенційно-

онтологічні виміри 

мови; філософія мови та 

мова філософії. (20+2 

бали) 

Самостійна робота 
Самостійна робота до 

першої теми (5 балів) 

Самостійна робота до другої 

теми (5 балів) 

Самостійна робота до 

третьої теми (5 балів) 

Самостійна робота до 

четвертої теми (5 балів) 

Самостійна робота до 

п’ятої теми (5 балів) 

Поточний контроль 
(вид, бали) 

МКР 1 (25 балів) 

 
МКР 2 (25 балів) 

Семестровий контроль Екзамен 
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