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Мовознавство, також лінгвістика  (від. лат. lingua – мова) – наука, що 

вивчає мову в усій складності її прояву; наука про мову взагалі й окремі 

мови світ. Як самостійна дисципліна сформувалася в середині XIX століття. 

Загальне мовознавство — (широко розуміючи) галузь мовознавства, що 

вивчає загальні ознаки й функції людської мови не лише в теоретичному 

(вузькому розумінні), але також у прикладному й історичному аспектах.  

Теоретична лінгвістика є розділом, ядром загального мовознавства. Вона 

досліджує мовні закони і формулює їх як теорії. Теоретична лінгвістика 

може бути емпіричною або нормативною. Емпірична лінгвістика описує 

реальну мову, нормативна же вказує правильність вимови і написання 

слів. 

Прагматика (від лат. pragmaticus та від гр. pragmatikos, що означає 

«придатний для дій») є підгрупою лінгвістики і семіотики, висвітлює 

стосунки між учасниками комунікації, адресантом та адресатом, мовцем і 

слухачем. 

Прикладна лінгвістика — розділ мовознавства, пов'язаний із практичним 

розв'язанням питань, які пов'язані з вивченням мови. 

 Психолінгвістика — вивчає процеси мовної діяльності, сприймання й 

творення мови, наміри мовця в процесі здійснення мовного акту. 

Соціолінгвістика — вивчає комплекс питань, пов'язаних із суспільною 

природою мови, її громадськими функціями, механізмом впливу 

соціальних чинників на мову та роллю, котру відіграє мова в житті 

суспільства. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 

 

 

 

 

Комунікативна лінгвістика — розділ мовознавства, предметом якого є 

процеси спілкування людей з використанням живої природної мови, а 

також з урахуванням усіх наявних складових комунікації (фізичних, 

фізіологічних, психологічних, соціальних, контекстних, ситуативних та ін.). 

Генеративна лінгвістика (трансформаційно-генеративна граматика, 

хомскіанська лінгвістика) – напрям структурної лінгвістики, що виник у 

1950-х рр., засновником якого є американський лінгвіст, філософ та 

політичний активіст  Ноам Хомський(Чомскі). 

Когнітивна лінгвістика — функціонування мови розглядає як різновид 

когнітивної, тобто пізнавальної діяльності, а когнітивні механізми та 

структури людської свідомості досліджує через мовні явища. 

Математична (комп'ютерна) лінгвістика — ставить своєю метою 

використання математичних моделей для опису природних мов. 

Дескриптивна (синхронічна) лінгвістика — описова лінгвістика. 

Порівняльна (контрастивна) лінгвістика — комплекс лінгвістичних 

дисциплін, які використовують зіставлення, порівняння. 

Корпусна лінгвістика – займається створенням, обробкою та 

використанням корпусів текстів. 
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