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Анотація 

Вивчення навчальної дисципліни "Етнолінгвістика" передбачає засвоєння 

студентами основних етномовних явищ та етносоціальних функцій мови. У 

процесі засвоєння лекційного курсу студенти знайомляться з історією 

виникнення етнолінгвістики, її витоками; розглядають базові концепти 

етнолінгвістики, співвідношення етносів та мов. У процесі практичного 

навчання студенти вчаться аналізувати мовні явища у взаємозв'язку мови-

етносу-культури. 

Ключові слова: етнос, етнолінгвістика, етнонім, поліетнічність, 

білінгвізм, мовні знаки культури. 

 

Course Annotation 

The study of the discipline "Ethnolinguistics" involves students mastering the 

basic ethnolinguistic phenomena and ethnosocial functions of language. In the 

process of mastering the lecture course, students get acquainted with the history of 

ethnolinguistics, its origins; consider the basic concepts of ethnolinguistics, the 

correlation between ethnic groups and languages. In the process of practical training, 

students learn to analyze linguistic phenomena in the interrelation of language-

ethnicity-culture. 

Key words: ethnos, ethnolinguistics, ethnonym, polyethnicity, bilingualism, 

linguistic signs of culture. 
ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Етнолінгвістика» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 035 

Філологія. 035.10 Прикладна лінгвістика. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: мова, її співвіднесеність з етносом, 

місце і роль у суспільстві. 

Міждисциплінарні зв’язки: лінгвістика, психологія, педагогіка, філософія.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета: осмислити роль мови у формуванні етнічних спільнот, з’ясувати 

методологічне підґрунтя інтерпретації етномовних явищ, сформувати уявлення про мовну 

картину світу. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: з’ясувати місце і роль 

етнолінгвістики в колі лінгвістичних і нелінгвістичних дисциплін; значення етнолінгвістики 

для українознавчих досліджень, методи етнолінгвістики; визначити базові концепти 

етнолінгвістики; дослідити історію виникнення етнолінгвістики, проблеми сучасної 

української етнолінгвістики; розглянути питання формування етносів та мов; співвідношення 

етносів та мов; проаналізувати проблеми співвідношення й взаємозв’язку мови – етносу – 

культури; з’ясувати функції мови; визначити основні аспекти мовної політики та 

інформаційної мовної політики; розмежувати поняття «державна мова», «офіційна мова», 

«рідна мова», «національна мова» та ін.; схарактеризувати основні поняття й 

термінологічний апарат етнолінгвістики (символ, поняття, концепт); навчитися проводити 

лінгвістичний аналіз тексту з точки зору походження та уживаності лексики; ознайомитися з 

процесами впливу на мовну структуру міфології, психології, звичаїв, побуту, вірувань, 

обрядів, загальної культури й менталітету етносу, з’ясувати роль прецедентних текстів. 

Програмні результати навчання:  
ПРН- 2 Аналізує головні тенденції історичного розвитку українського народу, 

аргументує свої погляди на дискусійні моменти української історії та сучасного суспільного 

життя. 



ПРН-8 Застосовує філологічні знання для розв’язання професійних завдань. 

ПРН-16 Окреслює основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну філологічну 

галузь, пояснює їх взаємозв’язок у цілісній системі знань. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ІІ. Фахові:  
ФК 2. Здатність використовувати у професійній діяльності мову як особливу знакову 

систему, її природу та функції, про генетичну та структурну типологію мов світу; 

фонетичний, лексичний, граматичний рівні мови. 

ФК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що 

вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному) для розв’язання 

комунікативних завдань у різних сферах життя. 

ФК 7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних фактів, 

інтерпретації та перекладу текстів. 

 

2. Інформаційний обсягнавчальної дисципліни 
Тема 1. Етнолінгвістика як навчальна дисципліна. Мета і завдання етнолінгвістичних 

студій. Етнолінгвістичні основи дослідження мови. Основні поняття етнолінгвістики. 

Лінгвоцентризм й антропоцентризм. Джерела етнолінгвістики. Методи етнолінгвістики. 

Проблеми взаємодії мови й культури. Лінгвокультурологія. Зв’язок етнолінгвістики й 

лінгвокультурології з іншими дисциплінами. 

Тема 2.Історія виникнення етнолінгвістики. Витоки етнолінгвістики з філософії мови 

й культури Вільгельма фон Гумбольдта. Лінгвофілософські погляди Вільгельма фон 

Гумбольдта. Олександр Опанасович Потебня – фундатор слов’янської й вітчизняної 

етнолінгвістики. Гіпотеза «лінгвістичної відносності» Е. Сепіра й Б. Уорфа в становленні 

етнолінгвістичної науки. Етнолінгвістична школа М. Толстого. Проблеми сучасної 

української етнолінгвістики. 

Тема 3.Мова як найважливіша етнічна ознака. Мова – нація – культура. Проблематика 

співвідношення й узаємозв’язку мови – етносу – культури. Функції мови: комунікативна, 

мислеоформлювальна, пізнавальна, інформаційна, номінативна, експресивна, емоційна, 

естетична, прагматична. 

Тема 4.Національна мова як виразник етнокультури. Поняття національної та рідної 

мови. Рідна мова та національні традиції. Відбиття в національній мові особливостей 

народного характеру. Сутність національного характеру. Поняття національного характеру. 

Фактори розвитку національного характеру: історичні умови, культурні фактори, соціально-

політичні фактори. Мова як репрезентант етнічної самосвідомості. Етнічна 

самоідентифікація. Національна свідомість. 

Тема 5. Об’єкт мовної політики. Засоби здійснення мовної політики. Інструменти 

мовної політики. Завдання мовної політики. Напрями мовної політики. Державна мова. 

Офіційна мова. Мови національних менших. Іноземні мови (мови міждержавного 

спілкування). Регіональна мова. Міноритарна мова. Інформаційна мовна політика. Влада й 

мовно-інформаційний простір. 



Тема 6. Мовна картина світу. Етномовна картина світу. Інтерес до вивчення 

фрагментів національно-мовної картини світу в аспекті специфіки етнічної свідомості, 

етнопсихологічних і фонових знань, магічної, міфологічної та сміхової культури українців. 

Тема 7. Концепти як складники свідомості, носії культурно значущої інформації 

певного етносу. Концепт і поняття. Підходи до визначення поняття «концепт» у сучасній 

лінгвістиці.Загальнокультурні й етнічні концепти. Соціально-політичні, ідеологічні, 

філософські, культурні, ментальні та міфологічні концепти. Культурні концепти та 

культурно-історичні. Символ як елемент мовної картини світу. Етнолінгвістична 

характеристика словесних символів. Прецедентні феномени. Коди української етнокультури. 

Етнічна й соціокультурна стереотипізація в мовних знаках. Основні тематичні групи: 

людина, природа, способи вербалізації концептів. 

Тема 8. Відтворення мовної картини світу в текстах української міфології. Мовні 

стереотипи міфологічних образів.Фольклорні тексти як матеріал етнолінгвістичних 

досліджень. Фольклоризми. Етнографізми. Мовні стереотипи фольклорних образів. 

Символіка кольоропозначень у слов’янських мовах. Лексеми на позначення одягу, страв, 

предметів побуту та ритуальних дій. Етносимволи в українських народних 

казках.Відтворення мовної картини світу у фразеологічних одиницях та ідіомах. 

Національно-культурний компонент семантики фразеологізмів української мови. Тематичні 

групи фразеологізмів з національно-культурним компонентом. Способи перекладу 

фразеологізмів. 

Тема 9.Ономастична лексика в етнолінгвістичних дослідженнях.Національна 

специфіка антропонімів та антропонімних формул номінації. Давні імена, мотиви, способи 

називання, символіка. Прізвищеві найменування в давніх пам’ятках, способи оформлення. 

Етнолінгвістичний аспект вивчення давніх топонімів. Гідронімна номінація природних 

об’єктів як відображення реалій життя та картини світу. Ороніми й власне топоніми.Народна 

астронімія: мотиви й способи номінації.Етнічні самоназви, етноніми як спосіб відокремлення 

себе від інших народів. Фітоніми, народні назви рослин: символіка, призначення, мотиви й 

способи номінації. Зооніми. 

Тема 10. Прецедентні тексти в дискурсі сучасної української прози. Прецедентні 

імена та їх функціювання. Прецендентні феномени в сучасній поезії. 

Тема 11. Мовні знаки культури. Оцінна характеристика народних фразем. 
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