
 
 



 



Анотація 

Вивчення навчальної дисципліни «Етнолінгвістика та лінгвокультурологія» 

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 and linguoculturology» 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. 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань: 

01 Освіта/ Педагогіка 

 
Вибіркова 

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

укладання словника 

етнолінгвіста 

Спеціальність  

014.01 Середня освіта 

(Українська мова і література 

 

Рік підготовки: 

2 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

150 

3  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:  

аудиторних – 6 

самостійної роботи студента 

– 4 

Ступінь 

Бакалавра 

30  

Практичні, семінарські 

54  

Самостійна робота 

66  

Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська  

Примітка. 

     Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 80 год. – аудиторні заняття, 70 год. – 

самостійна робота (56% / 44 %). 



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

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

методологічне підґрунтя інтерпретації етномовних явищ, сформувати уявлення про мовну 

картину світу. 

      Завдання курсу: 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. 

       Передумови для вивчення дисципліни: курс тісно пов'язаний із теоретичними 

проблемами лінгвофілософії, етнології, когнітивної лінгвістики та лінгвоконцептології, 

соціолінгвістики. 

       Навчальна дисципліна складається з 5-и кредитів. 

       Програмні результати навчання:  
ПРН 1. Знання історії та культури України, основ філософії, що сприяють 

формуванню світогляду й соціалізації особистості в суспільстві. 

ПРН 2. Володіння української мовою на високому рівні й здатність реагувати 

мовними засобами на повний спектр соціокультурних явищ. 

ПРН 3. Аналізує соціально-особистісні важливі світоглядні питання; критично оцінює 

власну професійну діяльність. 

ПР 4. Ефективно використовувати алгоритми виявлення культурно та етномаркованих 

одиниць в українській мові. Конструювати концептополя української та іноземних 

лінгвокультур та здійснювати їхній порівняльний аналіз. Здійснювати етнолінгвістичний 

аналіз текстів. 

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

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК 1. 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 2. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ІІ. Фахові:  
ФК 1. Набуття міцних знань із професійних дисциплін. 

ФК 2. Здатність давати оцінку основним здобуткам та досягненням світового й 

українського мовознавства; характеризувати теоретичні положення різних лінгвістичних 

концепцій мовознавців; аналізувати закономірності розвитку й функціонування мови в її 

багатоаспектних зв’язках із людиною, суспільством, історією, культурою з урахуванням 

методів дослідження та опису мови. Уміння орієнтуватися в актуальних проблемах сучасної 

лінгвістики загалом та в колі проблем етнолінгвістики й лінгвокультурології; досліджувати 

мову в аспекті культури носіїв національної мови; з’ясовувати актуальні проблеми сучасної 

мовної та інформаційної політики. 



ФК 3. Здатність використовувати алгоритми виявлення культурно та етномаркованих 

одиниць в українській мові. 

ФК 4. Здатність формувати концептополя української та іноземних лінгвокультур. 

ФК 5. Здатність здійснювати етнолінгвістичний аналіз текстів. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

      Кредит 1. Етнолінгвістика як наука та навчальна дисципліна. 

      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. Проблеми сучасної української етнолінгвістики. 

      Кредит 2. Етнічні процеси та мова. 

      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. 

      Кредит 3. Основні поняття й термінологічний апарат етнолінгвістики. 

      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. 

      Кредит 4. Лексичний склад мови як відображення народної картини світу. 

Відтворення мовної картини світу в міфології, у фольклорі та фразеологічних 

одиницях. 
      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. 

Кредит 5. Феномен лінгвокультури. 

Тема 12. Лінгвокультура носіїв української мови. 

Тема 13. Лінгвокультури носіїв англійської та німецької мов. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Усьо

го 

у тому числі 

Л П лаб Інд Ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Етнолінгвістика як наука та навчальна дисципліна. 

Тема 1. Етнолінгвістика як навчальна дисципліна. 

Методи етнолінгвістики. Лінгвокультурологія. 

Зв’язок етнолінгвістики й лінгвокультурології з 

іншими дисциплінами. 

15 4 4   7 

Тема 2. Історія виникнення етнолінгвістики. Витоки 

етнолінгвістики з філософії мови й культури 

Вільгельма фон Гумбольдта. Олександр Опанасович 

Потебня – фундатор слов’янської й вітчизняної 

етнолінгвістики. Гіпотеза «лінгвістичної 

відносності» Е. Сепіра й Б. Уорфа в становленні 

етнолінгвістичної науки. Проблеми сучасної 

української етнолінгвістики. 

15 4 4   7 

Усього: 30 8 8   14 

Кредит 2. Етнічні процеси та мова. 

Тема 3. Мова як найважливіша етнічна ознака. Мова 

– нація – культура. Проблематика співвідношення й 

узаємозв’язку мови – етносу – культури. Функції 
мови. 

10 4 4   2 



Тема 4. Національна мова як виразник 

етнокультури. Поняття національної та рідної мови. 

Поняття національного характеру. Фактори розвитку 

національного характеру: історичні умови, культурні 

фактори, соціально-політичні фактори. Етнічна 

самоідентифікація. Національна свідомість. 

10 4 4   2 

Тема 5. Етнічні аспекти мовної політики Об’єкт 

мовної політики. Засоби здійснення мовної політики. 

Державна мова. Офіційна мова. Мови національних 

менших. Іноземні мови (мови міждержавного 

спілкування). Регіональна мова. Міноритарна мова.  

10 4 4   2 

Усього: 30 12 12   6 

Кредит 3. Основні поняття й термінологічний апарат етнолінгвістики та 

лінгвокультурології. 

Тема 6. Мовна картина світу. Етномовна картина 

світу.  

17 4 4   9 

Тема 7. Концепти як складники свідомості, носії 

культурно значущої інформації певного етносу. 

Концепт і поняття. Підходи до визначення поняття 

«концепт» у сучасній лінгвістиці. Символ як елемент 

мовної картини світу. Етнолінгвістична 

характеристика словесних символів. Прецедентні 

феномени. Коди української етнокультури.  

13  4   9 

Усього: 30 4 8   18 

Кредит 4. Лексичний склад мови як відображення народної картини світу. Відтворення 

мовної картини світу в міфології, у фольклорі та фразеологічних одиницях. 

Тема 8. Відтворення мовної картини світу в текстах 

української міфології. Мовні стереотипи 

міфологічних образів. Відтворення мовної картини 

світу у фольклорних текстах. Фольклорні тексти як 

матеріал етнолінгвістичних досліджень. 

Національно-культурний компонент семантики 

фразеологізмів української мови.  

8 2 4   2 

Тема 9. Ономастична лексика в етнолінгвістичних 

дослідженнях. Етнічні самоназви, етноніми як спосіб 

відокремлення себе від інших народів.  

8 2 4   2 

Тема 10. Прецедентні тексти в дискурсі сучасної 

української прози. Прецедентні імена та їх 

функціювання. Прецендентні феномени в сучасній 

поезії. 

6  4   2 

Тема 11. Мовні знаки культури. Оцінна 

характеристика народних фразем. 

8  4   4 

Усього: 30 4 16   10 

Кредит 5. Феномен лінгвокультури 

Тема 12. Лінгвокультура носіїв української мови. 16 2 4   10 

Тема 13. Лінгвокультури носіїв англійської та 

німецької мов. 

14  6   8 

Усього: 30 2 10   18 

Усього годин: 150 30 54   66 

 



5. Теми лекційних занять 

 

№ 

п/п 

Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1. Етнолінгвістика як наука та навчальна дисципліна. 

1. Тема 1. Етнолінгвістика як навчальна дисципліна. Методи етнолінгвістики. 

Лінгвокультурологія. Зв’язок етнолінгвістики й лінгвокультурології з іншими 

дисциплінами. 

4 

2 Тема 2. Історія виникнення етнолінгвістики. Витоки етнолінгвістики з 

філософії мови й культури Вільгельма фон Гумбольдта. Олександр 

Опанасович Потебня – фундатор слов’янської й вітчизняної етнолінгвістики. 

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

етнолінгвістичної науки. Проблеми сучасної української етнолінгвістики. 

4 

Кредит 2. Етнічні процеси та мова. 

2. Тема 3. Мова як найважливіша етнічна ознака.  4 

3. Тема 4. Національна мова як виразник етнокультури.  4 

4. Тема 5. Етнічні аспекти мовної політики. 4 

Кредит 3. Основні поняття й термінологічний апарат етнолінгвістики та 

лінгвокультурології. 

5 Тема 6. Мовна картина світу. Етномовна картина світу.  4 

 Кредит 4. Лексичний склад мови як відображення народної картини світу. 

Відтворення мовної картини світу в міфології, у фольклорі та фразеологічних 

одиницях. 

 

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

Мовні стереотипи міфологічних образів. Відтворення мовної картини світу у 

фольклорних текстах. Фольклорні тексти як матеріал етнолінгвістичних 

досліджень. Національно-культурний компонент семантики фразеологізмів 

української мови.  

2 

7. Тема 9. Ономастична лексика в етнолінгвістичних дослідженнях. Етнічні 

самоназви, етноніми як спосіб відокремлення себе від інших народів.  

2 

 Кредит 5. Феномен лінгвокультури  

8. Тема 12. Лінгвокультура носіїв української мови. 2 

Усього: 30 

6. Теми практичних занять 

 

№ 

п/п 

Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1. Етнолінгвістика як наука та навчальна дисципліна. 

1. Тема 1. Етнолінгвістика як навчальна дисципліна. Лінгвокультурологія. 4 

2. Тема 2. Історія виникнення етнолінгвістики.  4 

Кредит 2. Етнічні процеси та мова. 

3. Тема 3. Мова як найважливіша етнічна ознака.  4 

4. Тема 4. Національна мова як виразник етнокультури.  4 

5. Тема 5. Етнічні аспекти мовної політики. 4 

Кредит 3. Основні поняття й термінологічний апарат етнолінгвістики. 

6. Тема 6. Основні поняття й термінологічний апарат етнолінгвістики. 4 

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

інформації певного етносу. Символ як елемент мовної картини світу.  

4 

Кредит 4. Лексичний склад мови як відображення народної картини світу. Відтворення 



мовної картини світу в міфології, у фольклорі та фразеологічних одиницях. 

8. Тема 8. Відтворення мовної картини світу у міфологічних, фольклорних 

текстах; фразеологічних одиницях та ідіомах. 

4 

9. Тема 9. Ономастична лексика в етнолінгвістичних дослідженнях.  4 

10. Тема 10. Прецедентні тексти в дискурсі сучасної української прози. 4 

11. Тема 11. Мовні знаки культури. Оцінна характеристика народних фразем. 4 

Кредит 5. Феномен лінгвокультури 

12. Тема 12. Лінгвокультура носіїв української мови. 4 

13. Тема 13. Лінгвокультури носіїв англійської та німецької мов. 6 

Усього: 54 

7. Самостійна робота 

 

№ 

п/п 

Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1. Етнолінгвістика як наука та навчальна дисципліна. 

1. Тема 1. Опрацювати наукові джерела. Підібрати бібліографію до теми. 7 

2. Тема 2. Визначити проблеми сучасної української етнолінгвістики. Написати 

реферат. Підготувати презентацію до кредиту 1. 

7 

Кредит 2. Етнічні процеси та мова. 

3. Тема 3. Підготувати публічний виступ на тему «Мова – нація – культура». 

Підібрати бібліографію до теми «Проблематика співвідношення й 

узаємозв’язку мови – етносу – культури. Функції мови».  

2 

4. Тема 4. Підготувати презентацію до теми «Національна мова як виразник 

етнокультури». Написати реферат на тему «Поняття національного 

характеру». Підготувати презентацію на тему  «Мова як репрезентант етнічної 

самосвідомості». 

2 

5. Тема 5. Написати реферат. Підготувати презентацію до кредиту 2. 

Підготувати публічний виступ «Мова – нація – культура». 

2 

Кредит 3. Основні поняття й термінологічний апарат етнолінгвістики. 

6. Тема 6. Підготувати термінологічний словничок із етнолінгвістики. Написати 

реферат «Мовна картина світу».  

9 

7. Тема 7. Законспектувати статтю (Каленюк С. О., Савчук Л. О. 

Етнолінгвістичні особливості фразеологізмів із символічним компонентом 

«палець». Молодий вчений. № 4.3 (68.3) квітень. Херсон, 2019. С. 64–68.), 

написати реферат. 

9 

Кредит 4. Лексичний склад мови як відображення народної картини світу. Відтворення 

мовної картини світу в міфології, у фольклорі та фразеологічних одиницях. 

9. 

 

Тема 9. Законспектувати статтю (Каленюк С. О. Топоніми як вагомий шар 

ономастичного простору у творах Уласа Самчука. Збірник наукових праць 

Рівненського державного гуманітарного університету. Актуальні проблеми 

сучасної філології. Мовознавчі студії. Вип. 18. Рівне: РДГУ, 2010. С. 193–195), 

написати реферат на тему. Фітоніми, народні назви рослин: символіка, 

призначення, мотиви й способи номінації. Визначити етнолінгвістичний 

аспект вивчення давніх топонімів. 

10 

 Кредит 5. Феномен лінгвокультури  

10. Тема 13. Завдання. Виконати лінгвокультурологічний аналіз сонетів 

В. Шекспіра.  Визначити основні концепти сонетів.  Сконструювати ядерну та 

периферійну зони. 

18 

Усього: 66 

 



8. Індивідуальні завдання 

Укладання словника етнолінгвіста. 

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання  

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  Залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

  

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь 

і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного 

й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і 

фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є 

систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання 

практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання 

конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи 

письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно за умови, якщо відповідь повна, вичерпна, насичена 

термінологією з курсу; визначається точністю, послідовністю і логічністю; відповідає 

мовним нормам. У ході відповіді студент розкриває питання, передбачені для самостійного 

опрацювання, наводить приклади на підтвердження теоретичного матеріалу. 

Студенту виставляється дуже добре, якщо відповідь повна, вичерпна, насичена 

термінологією з курсу; визначається точністю, послідовністю і логічністю; відповідає 

мовним нормам. У ході відповіді студент розкриває питання, передбачені для самостійного 

опрацювання, наводить приклади на підтвердження теоретичного матеріалу. У ході відповіді 

наявні незначні мовленнєві огріхи. 

Студенту виставляється добре, відповідь змістовна, однак неповна, репліки 

недостатньо вдалі, оскільки не враховують належним чином використання термінологічної 

лексики; порушується послідовність і логічність викладу думок; надається перевага 

невербальній комунікації; трапляються суттєві мовленнєві огріхи.. 

Студенту виставляється достатньо, якщо відповідь змістовна, однак неповна, репліки 

недостатньо вдалі, оскільки не враховують належним чином використання термінологічної 

лексики; порушується послідовність і логічність викладу думок; надається перевага 

невербальній комунікації; трапляються суттєві мовленнєві огріхи. 

Студенту виставляється задовільно, якщо він бере участь в обговоренні теоретичних 

питань практичного заняття, проте, відповіді є недостатніми за обсягом (до 5-6 реплік), 

елементарними за змістом, зі значною кількістю помилок різного роду. 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 250 до 500 балів (за 5 кредитів), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

 

 

 



Відповідний розподіл балів, які отримують студенти 5 крд. 

 

 

10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  (зокрема 

есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 

 

11. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами,  спостереження над усним мовленням, спостереження над мовним 

матеріалом, порівняльний аналіз, виразне читання текстів; ілюстрація − метод навчання, 

який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, 

графіки та ін.). 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Вдовиченко Н. В. Вербалізація морально-етичних концептів в українській мовній картині 

світу : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Одеса, 2015. 212 с.  

2. Живіцька І. А. Мовна картина світу як відображення реальності. Філологічні студії 

Криворізького державного університету. 2010. Вип. 4. С. 20–25. 

3. Концепт «Європа» : Навч. посіб. / Ващенко А. В., Гаврилов В. М., Дятлов В. О., Казимір 

В. А., Кеда М. К., Коваленко О. О., Соломенна Т. В. Чернігів : Десна Поліграф, 2018. 296 с. 

4. Лінгвокультурологічний аспект мовознавчих досліджень : навч.-метод. посіб. до 

спецкурсу для студентів філологічного факультету / Н. Венжинович. Ужгород : ФОП Сабов 

А. М., 2015. 267 с. 

5. Лінгвокультурологічні засади мовознавчих досліджень : монографія / Л. М. Марчук, 

Т. М. Сукаленко, Н. В. Вдовиченко, А. М. Сірант. К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. 

196 с 

6. Плотнікова Н. Алгоритм аналізу лінгвокультурного концепту. STUDIA UKRAINICA 

POSNANIENSIA, vol. 1 : 2013, pp. 165–170. 

7. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: Термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля, 

2006. 460 с. 

8. Снігаренко В. Т. Основи етнолінгвістики: навч. посіб. Торецьк. 2019. 62 с. 

9. Шарманова Н. М. Етнолінгвістика: навчальний посібник для студентів факультету 

української філології; за ред. Ж. В. Колоїз. Кривий Ріг: НПП АСТЕРІКС, 2015. 192 с. 

10. Українська лінгвокультурологія : навч. посібн. для студентів зі спеціальності 

«Українська мова і література» / кол. авт. : О. І. Потапенко, Я. О. Потапенко, 

Л. П. Кожуховська, Т. В. Чубань, Т. М. Левченко, І. В. Бурчик ; за заг. ред. проф. 

О. І. Потапенка. Корсунь-Шевченківський : ФОП Гавришенко В. М., 2014. 350 с. 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР  Накопи-

чувальні 

бали/сум

а 

К1 К 2 К 3 К 4  К5   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11  Т12 50 500/100 

30 30 30 30 40 50 50 30 30 30 50 50 



11. Філон М. І., Кримець О. М. Наукова картина світу у філософському та лінгвістичному 

вимірах. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/51255/04-
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