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ВСТУП

Навчальна  програма  навчальної  дисципліни  «Історія  російського
мовознавства» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки
фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в галузі знань 03
«Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія».

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  «Історія  російського
мовознавства»  є  процес  становлення  і  розвитку  методологічної  та
термінологічної бази російського мовознавства, основних напрямів, течій та
концепцій провідних лінгвістів із урахуванням еволюції наукової парадигми.

Міждисциплінарні зв’язки:  у  процесі  вивчення  дисципліни  є  мож-
ливість осмислити лінгвістичні явища та факти, закономірності та принципи
розвитку русистики, оволодіти знаннями щодо цілісної картини становлення
та  еволюції  наукової  парадигми  російського  мовознавства.  Крім  цього,
вивчення  дисципліни  створює  умови  для  формування  у  здобувачів  таких
професійних якостей, які  б дозволили їм успішно та ефективно проводити
наукову-дослідну роботу з обраної спеціалізації. Проте оволодіння знаннями
та уміннями з історії російського мовознавства можливе за умови успішного
оволодіння  такими  навчальними  дисциплінами  як  вступ  до  мовознавства,
загальне  мовознавство,  історія  лінгвістичних  учень,  історична  граматика
російської мови, методологія лінгвістичних досліджень, загальна філологія,
історія філології, а також за умови наявності в здобувачів ґрунтовних знань
та вмінь, здобутих під час вивчення дисциплін циклу загальної підготовки.

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Історія російського мовознавства IX – XVII ст.ст.
2. Історія російського мовознавства XVII ст. – першої половини ХІХ ст. 
3. Історія російського мовознавства другої половини ХІХ ст. – ХХ ст.
4. Сучасне російське мовознавство (ХХІ ст.).

1. Мета і завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета  –  оволодіння  здобувачами  знаннями  з  історії  російського
мовознавства,  розуміння  проблематики  дослідження  за  обраною
спеціалізацією;  уміння  орієнтуватися  в  напрямах  та  школах  російської
лінгвістики, критично аналізувати лінгвістичні теорії та гіпотези російських
учених;  проводити  поглиблений  теоретичний  аналіз  мовного  матеріалу  та
самостійні дослідження в галузі російського мовознавства. 

1.2. Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Історія  російського
мовознавства» є:
- формування  в  здобувачів  навичок  та  умінь  проведення  науково-
дослідницької роботи з обраної спеціалізації; 
- створення умов для оволодіння знаннями з історії російської лінгвістики;



-  розвиток  у  здобувачів  уміння  орієнтуватися  в  напрямах  та  школах
російської лінгвістики;
- розуміти етапи становлення та розвитку русистики;
- сформувати знання про сучасний стан російського мовознавства;
- оволодіти  вмінням проводити  поглиблений теоретичний аналіз  мовного
матеріалу; 
- сформувати  вміння  проводити  самостійні  дослідження  в  галузі
російського мовознавства; 
- формування творчого, дослідницького підходу до наукової діяльності; 
- оволодіння принципами та методиками дослідження мовного матеріалу; 

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  в  російському  мовознавстві,  у  тому  числі  в  загальному
філологічному вимірі;
–  уміння  екстраполювання  знання  з  історії  російського  мовознавства  на
спеціальну область власного дослідження; 
–  здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних наукових досягнень у
сфері російського мовознавства, генерування нових ідей під час вирішення
дослідних і практичних завдань;
–  моделювати  й  оцінювати  процес  розвитку  русистики,  установлювати
провідні тенденції та напрями сучасних лінгвістичних досліджень;
–  здатність  виокремлювати  актуальні  проблеми  та  тенденції  розвитку
російського мовознавства в різні історичні епохи;
– розуміти сутність історичного процесу становлення та розвитку російського
мовознавства, установлювати причиново-наслідкові зв’язки між сучасними та
історичними явищами;
–  здатність  проводити  аналіз  наукової  діяльності  окремих  російських
дослідників, використовуючи сучасні знання для вивчення минулого;
–  аналізувати  навчальну  й  навчально-методичну  літературу  з  дисципліни
«Історія  російського  мовознавства»  й  використовувати  її  для  побудови
власного дослідження;



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

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1

Історія російського мовознавства IX – ХІІІ ст.ст.
Лінгвістичні традиції Середньовіччя.
Граматики та словники XVI – XVII ст.ст.
Мовознавство Петрівського епохи.

Змістовий модуль 2.
Історія російського мовознавства XVII ст. – першої половини ХІХ ст.
Роль В. Е. Адодурова та М. В. Ломоносова в становленні російського 

мовознавства.
Мовознавство другої половини XVII ст.

Змістовий модуль 3.
Історія російського мовознавства другої половини ХІХ ст. – ХХ ст.

Невідомі факти з історії російського мовознавства ХІХ ст.
Розвиток порівняльно-історичного мовознавство в Россії в ХІХ ст.
Московська лінгвістична школа.
Казанська лінгвістична школа.
Архівні матеріали та біографії російських мовознавців ХХ ст.

Змістовий модуль 4.
Зміна наукової парадигми в сучасному російському мовознавстві.

3. Рекомендована література
1.  Алпатов В. М.  История  лингвистических  учений :  учеб.  пособие /

Алпатов В. М. – изд. 3-е, испр. и доп. – М., 2001.
2. Алпатов В. М.  150  языков  и  политика  1917–1997:

Социолингвистические  проблемы  СССР  и  постсоветского  пространства /
Алпатов В. М. – М., 1999.

3.  Амирова Т. А.  История  языкознания  :  учеб.  пособие  для  студентов
высш.  учеб.  заведений  /  Амирова Т. А.,  Ольховиков Б. А.,
Рождественский Ю. В. / под ред. С. Ф. Гончаренко. – М., 2003.

4. Березин Ф. М. История русского языкознания / Березин Ф. М. – М.,
1980. 



5. Березин Ф. М. История лингвистических учений : учебник для филол.
спец. вузов / Березин Ф. М. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1984.

6.  Будагов Р. А.  Портреты  языковедов  XIX–XX  вв.  :  из  истории
лингвистических учений / Будагов Р. А. – М., 1998.

7. Будагов Р. А. Язык и культура : хрестоматия: в 3 ч. : учебное пособие /
Будагов Р. А. – М., 2000–2002.

8. Булич С. К. Очерк истории языкознания в России. Т. I. (XIII–1825 г.) /
Булич С. К. – СПб., 1904.

9. Бурлак С. А.  Введение  в  лингвистическую  компаративистику  :
учебник / Бурлак С. А., Старостин С. А. – М., 2001.

10. Виноградов В. В. История лингвистических учений : учеб. пособие
для  филол.  специальностей  ун-тов  /  Виноградов В. В.  /  cост.
Ю. А. Бельчиков ; предисл. Ю. В. Рождественского. – М., 1978.

11.  Журавлев В. К. Язык. Языкознание. Языковеды /  Журавлев В. К. –
М., 1991.

12.  Зализняк  А.  А.  Из  заметок  по  любительской  лингвистике /
Зализняк А. А. – М., 2009.

13.  Звегинцев В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и
извлечениях. Ч. 1–2 / Звегинцев В. А. – М., 1964–1965.

14. Кибрик А. Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания
/ Кибрик А. Е. – М., 2001.

15. Комарова З. И. Методология, метод, методика и технология научных
исследований в лингвистике: учебное пособие / Комарова З. И. – изд-е 2-е. –
М., 2013.

16.  Колесов  В.  В.  История  русского  языкознания:  Очерки  и  этюды  /
Колесов В. В. – СПб., 2003.

17. Левицкий Ю. А. История лингвистических учений : учебное пособие
/ Левицкий Ю. А., Боронникова Н. В. – М. : Высш. шк., 2005.

18.  Норман Б. Ю.  Теория  языка.  Вводный  курс :  учеб.  пособие /
Норман Б. Ю. – М., 2009.

19.  Сумерки  лингвистики.  Из  истории  отечественного  языкознания.
Антология / под общей редакцией В. П. Нерознака. – М., 2001.

20. Томсен В. История языкознания до конца XIX века / Томсен В. – М.,
1938.

21.  Хрестоматия  по  истории  русского  языкознания  /  под  ред.
Ф. П. Филина. – М., 1973.

22.  Хроленко А.  Т.  Основы современной филологии :  учеб.  пособие /
Хроленко А. Т. – М., 2013.



23.  Хроленко А. Т.  Теория языка :  учебное пособие /  Хроленко А. Т.,
Бондалетов В. Д. – М., 2004.

24.  Чудинов А. П.  Политическая  лингвистика :  учебное  пособие /
Чудинов А. П. – М., 2012.

25. Широков О. С. Языкознание: введение в науку о языках / Широков О.
С. / под ред. А. А. Волкова. – М., 2003.

Електронні ресурси
1. www  .  prometeus  .  nsc  .  ru  /  guide  /  guide  /  sci  10.  ssi  #  linguist     isabase  .  philol  .  msu  .  ru;
2. www  .  tied  .  narod  .  ru;
3. www  .  gramota  .  ru;
4.www.mapryal.org — сайт Международной ассоциации преподавателей

русского языка и литературы;
5.  www  .ropryal.ru сайт Российской ассоциации преподавателей русского

языка и литературы;
6. www  .rsl.ru.

4. Форма підсумкового контролю результатів навчання – залік

5. Засоби діагностики результатів навчання
– усна відповідь;
– усна доповідь за темою; 
– конспекти, тези науково-методичної літератури; 
– індивідуальні завдання;
– письмові роботи різних видів (вправи, перекази, твори різних жанрів,

письмові контрольні роботи, письмові завдання для заліку тощо);
– тестування; 
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