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ВСТУП 
 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Когнітивна семантика» складена відпо-
відно до освітньо-професійної програми підготовки 
_бакалавра_ спеціальності 035.03. Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно)». 
Освітня програма «Російська мова і література». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні постулати та категорії когнітивної сема-
нтики як основної частини когнітивної лінгвістики. 

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Когнітивна семантика» базується на знан-
ні курсу «Вступ до мовознавства» (Лексикологія), розділу «Семантика» дисципліни «Сучасна росій-
ська мова (у т.ч. стилістика і культура мови». Лексикологія). 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Основні категорії та постулати когнітивної семантики 
2. Семантика російської мови у когнітивному аспекті 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Когнітивна семантика» є ознайомлення студен-
тів з основними ідеями когнітивної семантики у відношенні до російської мови, забезпечення воло-
діння метамовою когнітивної семантики та методикою семантико-когнітивного аналізу мови. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Когнітивна семантика» є:  
1) висвітлення специфіки когнітивної семантики як основної частини когнітивної лінгвістики;  
2) засвоєння категоріально-термінологічного апарату когнітивної семантики; 
3) висвітлення глибинних механізмів категоризації, концептуалізації та мовної номінації; 
4) вивчення механізмів метафоричних та метонімічних переносів у світлі когнітивних процесів; 
4) оволодіння методами та прийомами семантико-когнітивного опису концептів. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  
1) історію виникнення й розвитку когнітивної семантики як науки; 
2) основні категорії і постулати когнітивної семантики; 
3) основні методики і прийоми семантико-когнітивного аналізу; 
вміти:  
1) володіти категоріально-термінологічним апаратом когнітивної семантики; 
2) аналізувати системні утворення у лексиці (синонімію, антонімію, полісемію) у когнітивному 

аспекті;  
3) проводити семантико-когнітивний аналіз концептів різного типу; 
4) застосовувати одержані знання при у своїй подальшій науково-дослідницькій діяльності. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основні категорії та постулати когнітивної семантики 
Тема 1. Становлення когнітивної лінгвістики. Когнітивна лінгвістика як наука. Джерела ког-

нітивної лінгвістики, етапи її формування. Основні риси сучасної когнітивної лінгвістики. 
Тема 2. Семантика у когнітивній лінгвістиці. Когнітивна семантика як центральна частина 

когнітивної лінгвістики, її найважливіші риси та постулати. Когнітивна семантика як навчальна дис-
ципліна. Мета і завдання курсу. 

Тема 3. Концепт як базове поняття когнітивної семантики. Проблема визначення: концепт, 
поняття, значення. Концепт і слово. Номінативне поле концепту. Структура концепту. Типи концеп-
тів. Національна специфіка концептів. 

Тема 4. Методи і прийоми опису концептів. Принципи семантико-когнітивного аналізу кон-
цептів. Побудова номінативного поля концепту. Експеримент як метод дослідження концепту. Опис 
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семантики мовних засобів вираження концепту. Верифікація результатів опису концепту. Моделю-
вання концепту.  

Змістовий модуль 2. Семантика російської мови у когнітивному аспекті 
Тема 5. Концептуалізація дійсності й мовна номінація. Когнітивні механізми концептуаліз-

мації. Картина світу. Концептуальне розмаїття картин світу. Принцип опертя на «родинні тотожнос-
ті» при концептуалізації. Співвідношення понять прототипу й інваріанту. Когнітивні механізми акту 
номінації. Внутрішня форма слова у когнітивному аспекті.  

Тема 6. Метафора у когнітивному аспекті. Когнітивні передумови метафоризації у мові. Ви-
значення мовної метафори. Класифікація метафор. Когнітивні механізми мовної метафори. Законо-
мірності метафоризації. Метафора з точки зору фреймової семантики. 

Тема 7. Метонімія у когнітивному аспекті. Когнітивні передумови виникнення метонімічних 
переносів. Визначення метонімії у мові. Класифікація метонімій. Моделі метонімії. Метонімія з точ-
ки зору фреймової семантики. 
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