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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
1.

2.

3.

4.

5.

Проблема методів у сучасній історичній лінгвістиці як
складник проблеми методів у мовознавстві в цілому.
Єдність «метод – теорія». Принципи сучасних істориколінгвістичних досліджень
у контексті завдань
мовознавства третього тисячоліття. Проблема поєднання
в історичній лінгвістиці синхронного і діахронічного
опису.
Поняття історико-лінгвістичної реконструкції. Розбудова
антропоцентричної парадигми в сучасних істориколінгвістичних студіях. Принципи, критерії, основні
завдання і прийоми етимологічних досліджень. Зв’язок
історії слів з історією народу, історією реалій.
Методика реконструкції мовної та концептуальної
картин світу. Методологія когнітивістики у проекції на
вивчення історичної лексики і граматики української
мови. Лексика української мови в сучасному істориколінгвістичному висвітленні. Методи реконструкції
доіндоєвропейського та індоєвропейського лексичних
пластів.
Методика
здійснення
лінгвістичних
реконструкцій праслов’янського періоду.
Методологія сучасних етнолінгвістичних, етнопсихолінгвістичних, історико-психолінгвістичних та історикосоціолінгвістичних досліджень. Реконструкція мовної
свідомості як проблема сучасної історичної лінгвістики.
Інваріант і варіативний складник мовної свідомості
українця: діахронічний аспект. Діалектна лексика
української мови як джерело вивчення еволюції мовної
свідомості українця. Проблема реконструкції мовної
особистості
в
діахронічному
аспекті.
Роль
екстралінгвальної інформації для реконструкції мовної
особистості
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