1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість кредитів –
3

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузі знань:
03 Гуманітарні науки;
01Освіта/Педагогіка

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання

За вибором студента

Спеціальності:
035 Філологія;
014 Середня освіта

Модулів – 2
Змістових модулів – 2
Спеціалізації:
Індивідуальне
035.01Українська мова
науково-дослідне
та література;
завдання ___________ 014.01 Українська мова
(назва)
і література
Загальна кількість

Рік підготовки:
3-й
Семестр
5-й

годин – 90

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
студента – 3,6

заочна форма
навчання

Лекції

Освітньокваліфікаційний рівень:
Бакалавр

32 год.
Практичні, семінарські
Лабораторні
Самостійна робота
58 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю:
залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 1:1,8
для заочної форми навчання -

занять

до

самостійної

і
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу: дати студентам основні знання у сфері організації,
функціонування та аналізу МКС, який є міждисциплінарним науковим об’єктом,
що об’єднує екстралінгвістичні та інтралінгвістичні складові.
Завдання курсу: ознайомити студентів із теоретичними положеннями
етнолінгвістики, її предметом та об’єктом, термінологічною базою,
проблематикою досліджень; показати студентам, яким чином досвід минулих
поколінь відображається у мові, який вплив мови на спосіб мислення людини, як
закріплюються у мові закодовані у ній протягом століть моделі, схеми мислення
мовної спільноти.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: найважливіші теоретичні положення етнолінгвістики; основні
категорії етнолінгвістики; мати уявлення про типи культури і типи МКС;
методологічні підходи до вивчення МКС; структурні елементи МКС; вербальні та
невербальні складові культуреми; як відображається МКС у невербальних текстах
культури.
вміти: визначати тип МКС; бачити змінний характер МКС у залежності від
типу культури і, вужче, типу тексту; навчитися аналізувати МКС у різноманітних
текстах культури; вміти визначати різні елементи тексту, зумовлені моделями
культури; вміти використовувати невербальні тексти культури при аналізі МКС;
розпізнавати комунікативні невдачі, зумовлені чинниками культури.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні засади етнолінгвістики.
Тема 1. Основні ідеї етнолінгвістики.
1. Витоки етнолінгвістики.
2. Етнолінгвістика як загальна частина теорії мови.
3. Теорія Сепіра-Ворфа. Гіпотеза лінгвістичної відносності та додатковості.
4. Предмет
дослідження
етнолінгвістики.
Етнолінгвістика
й
лінгвокультурологія.
5. Зв’язок етнолінгвістики з психолінгвістикою, соціолінгвістикою,
когнітивною та комунікативною лінгвістиками.
Тема 2. Теоретичні та методологічні засади етнолінгвістики.
1. Основні категорії етнолінгвістики.
2. Поняття “мовного образу світу” (МОС) і “мовної картини світу” (МКС).
3. МКС і “картина світу” (КС).
4. Місце МКС в “картині світу”.
5. Структура МКС
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Етносемантема. Лінгвокультурема, її структура.
Ксенізм, його вияви в культурі та мові.
Стереотип і прототип. Стереотип культурний.
Типи МКС: а) наукова МКС; б) наївна МКС; в) народна МКС; г)
індивідуальна МКС; д) універсальна МКС; е) національна МКС.
10. Типи культури: висока (література), середня (побутова сфера),
професійна, народна (фольклор), сакральна (релігійна сфера).
6.
7.
8.
9.

Тема 3. Категоризація і МКС.
1. Категоризація у мові та культурі: дві моделі категоризації.
2. Наївні та наукові категорії.
3. Структура категорій культури і мови: модулянти, прототип.
4. Арбітральний характер наївної категоризації світу.
5. Категоризація і наукові картини світу.
6. Межі категорій культури і мови.
Змістовий модуль 2. Аксіологічний компонент МКС. Текст і МКС.
Методи дослідження МКС.
Тема 4. Аксіологічний компонент МКС.
1. Оцінювання: поняттєві аспекти.
2. Аксіологічний параметр в передпоняттєвих схемах уявлень.
Тема 5. Сфери сакрум - профанум в культурі та МКС.
1. Сфера сакрум у формуванні граматичних значень.
2. Сфера сакрум у формуванні лексико-граматичних категорій.
3. Семантичне наповнення термінів сакрум – профанум у системі культура –
мова.
4. Способи відображення взаємодії сфер сакрум – профанум у текстах
культури.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Тема 6. Текст і МКС.
Дискурс і МКС
Вербальні та невербальні тексти культури.
Прецедентні тексти культури
Жанрові різновиди і МКС.
Різновид тексту культури і значення слова.
МКС і цілісність тексту.
Специфічні компоненти тексту народної і високої культури: а) початкові
формули; б) кінцеві формули; в) рами – як семантична структура; їх
історичні зміни.
Автобіографічний текст як відображення індивідуального МКС.
Особливості комунікативного підтексту (з точки зору категорії
реальності/нереальності): а) мовлення від 1-ої особи однини; б) мовлення
від 3-ої особи однини; в) мовлення від 3-ої особи однини.
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10. Текст писемний і усний з точки зору категорії істинності/неістинності.
Тема 7. Методи дослідження МКС.
1. Структурні методи: прийом парадигматичних та синтагматичних зв’язків
слова, теорія семантичного поля, компонентний аналіз.
2. Метод анкетування.
3. Метод аналізу текстів: виявлення внутрішньотекстових і міжтекстових
еквівалентів.
4. Засада суперечності в МКС.
5. Застосування теорії суперечності та конструктивізму при дослідженні
МКС.
6. Індивідуалізм в розумінні мови і культури як когнітивний підхід.
7. Дослідження етимології для відтворення МКС.
8. Застосування даних ономастики для реконструкції МКС.
9. Метод локалізації мовного явища.
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових
Кількість годин
модулів і тем
денна форма
Заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб інд с.р.
л п лаб інд с.р.
1
2
3 4 5
6
7
8
9 10 11 12 13
Модуль 1.
Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні засади етнолінгвістики.
Тема 1. Основні
12
4
8
ідеї
етнолінгвістики.

Тема 2.

14

6

8

12

4

8

38

14

24

Теоретичні та
методологічні
засади
етнолінгвістики.

Тема 3.
Категоризація і
МКС.
Разом за змістовим
модулем 1

Модуль 2.
Змістовий модуль 2. Аксіологічний компонент МКС. Текст і МКС.
Методи дослідження МКС.
Тема 4.
13
4
9
Аксіологічний
компонент МКС.
Тема 5. Сфери
сакрум - профанум
в культурі та

15

6

9

7
МКС.

Тема 6. Текст і

12

4

8

12

4

8

52

18

34

Усього годин 90

32

58

МКС.

Тема 7. Методи
дослідження МКС.
Разом за змістовим
модулем 2

5. Самостійна робота
№
з/п
1

2
3
4

Назва теми
Виконання самостійних завдань за окремими темами
курсу:
Метафора в слов’янських мовах та її концептуальна
основа.
Семантика кольору в слов’янських мовах та її
концептуальна основа.
Форми відображення „наївного образу світу” в мові.
Реферування додаткової літератури, яка подається у ході
лекції.
Робота з енциклопедичними та іншими інформаційними
науковими джерелами.
Написання реферативного твору за обраною темою.
Разом

Кількість
годин
24

10
8
16
58

6. Методи навчання
За типом пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративний метод,
проблемний виклад, частково-пошуковий (евристичний) метод, дослідницький
метод.
За дидактичними завданнями: словесні – лекція, бесіда, навчальна дискусія;
наочні – ілюстрація, демонстрація; практичні – вправи, робота з текстом,
спостереження над мовними явищами.
7. Методи контролю
Поточний контроль: модулі (письмове опитування), оцінювання самостійної
роботи студентів (підготовка реферату).
Підсумковий контроль: залік (тестування та усне опитування).

8

8. Розподіл балів, які отримують студенти
Оцінювання роботи студента здійснюється за схемою:
1. Максимальна оцінка, яку може отримати студент, – 100 балів, з них 50 – за
роботу протягом семестру, 50 – за знання, продемонстровані на заліку.
2. Робота студента протягом семестру оцінюється за показниками:
а) модулі (поточне письмове опитування) – 30 балів (по 15 балів за модуль);
б) самостійна робота (підготовка реферату) – 20 балів.
3. Підсумковий контроль проводиться в комбінованій (усній і письмовій)
формі. Студент повинен письмово виконати тестове завдання, яке оцінюється
30 балами, а також відповісти на 2 теоретичні питання, кожне з яких
оцінюється 10 балами.
Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне письмове опитування
Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т.1-Т.3
15

Т.4-Т.7
15

Самостійна
робота

Підсумковий
тест та усне
опитування
(залік)

20

50

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
90 – 100
81-89
71-80
61-70
51-60
21-50

0-20

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
для заліку
проекту (роботи),
практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з
можливістю
повторного складання

F

незадовільно з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни

Сума

100
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9. Методичне забезпечення
1. Робоча програма навчальної дисципліни.
2. Матеріали для самостійної роботи студентів.
3. Комплект завдань для модульних контрольних робіт (тестові завдання).

10. Рекомендована література

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Базова
Большой энциклопедический словарь: Языкознание. – М., 1998.
Українська мова. Енциклопедія. – Київ, 2000.
Гуцульська міфологія: етнолінгвістичний словник. – Львів, 2002.
Славянские древности: этнолингвистический словарь. – М., 1999.
Маслова В.А. Лингвокультурология. – М., 2001.
Шарманова Н.М. Етнолінгвістика. Навчальний посібник. – Кривий
Ріг, 2015. –192 с.
Жайворонок В.В. Українська етнолінгвістика. Підручник. – К.: Довіра,
2007. – 262 с.

Допоміжна
1. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.,
1981.
2. Гончаренко В.В., Шингарёва Е.А. Фреймы для распознавания смысла
текста. – Кишинёв, 1984.
3. ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. – М., 1989.
4. Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной
коммуникации: проблемы семиосоциологии. – М., 1984.
5. Каменская О.Л. Текст и коммуникация. – М., 1989.
6. Макаров М.Л. Коммуникативная структура текста. – Тверь, 1990.
7. Тураева З.Я. Лингвистика текста. – М., 1986.
8. Мирча Элиаде, Священное и мирское. – М., 1994.
9. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. – М., 1983.
10. Гуцульські говірки: лінгвістичні та етнолінгвістичні дослідження. – Львів,
2000.
11. Валчина Н.С. Теория текста. – М., 2004.
12. Голубовская И.А. Этнические особенности языковых картин мира:
Монография. – К.: ИПЦ «Киевский университет», 2002.
13. Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. – М., 1995.
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14. Уфимцева А.А. Лексическое значение: (Принцип семиологического
описания лексики). – М., 1986.
15. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М., 1985.
16. Гумбольдт В. Об изучении языков, или план систематической
энциклопедии всей языков // Язык и философия культуры / Пер. с. нем. –
М: Прогресс, 1985.
17. Толстой Н.И. О предмете этнолингвистики и её роли в изучении языка и
этноса // Ареальные исследования в языкознании и этнографии: Язык и
этнос. – Л., 1983.
18. Брутян Г.А. Гипотеза Сепира-Уорфа. – Ереван, 1968.
19. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993
20. Уорф Б. Отношение норм поведения и мышления к языку. Наука и
языкознание. Лингвистика и логика // Новое в лингвистике. – М., 1960
21. Радченко О.А. Язык как миросозидание. Лингвофилософская концепция
неогумбольдтианства. – М., 1997. – Т.1.
22. Романова Н П. Питання співвідношення світогляду та структури мови в
сучасному зарубіжному мовознавстві (концепція неогумбольдтіанства) //
Питання теорії мови в зарубіжному мовознавстві. – К. 1976
23. Вайсгербер Л. Родной язык и формирование духа. – М., 1993
24. Толстая С.М. Этнолингвистика: современное состояние и перспективы //
http:ivgi.rsuh.ru/folklore/ Tolstaja.html
25. Цивьян Т.В. О лингвистических основах модели мира (на материале
балканских языков и традиций) // Славянский и балканский фольклор.
Реконструкция древней славянской духовной культуры: источники и
методы. – М., 1989.
26. Виноградова Л.Н. Фольклор как источник для реконструкции древней
славянской духовной культуры // Славянский и балканский фольклор.
Реконструкция древней славянской духовной культуры: источники и
методы. – М., 1989.
27. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М., 2001.
28. Никитина С.Е. Предмет и метод лингвофольклористики //
www.ruthenia.ru/folklore/Nikitina_tezisi.html
29. Никитина С.Е. О концептуальном анализе в народной культуре //
Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке. – М., 1999.
30. Кісь.Р. Мова, думка і культурна реальність (від Потебні до гіпотези
мовного релятивізму). – Л., 2002.
31. Жайворонок В.В. Українська етнолінгвістика: деякі аспекти досліджень //
Мовознавство. – 2001.– № 5.
32. Толстой Н.И. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. – М.,
1995.
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