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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  – 
2 

Галузь знань 
0203 Гуманітрані науки 

Вибіркова 
 

Спеціальність 7.02030301 
Українська мова і 
література*; 
Спеціальність 7.02030301 
Українська мова і 
література* 
Додаткова спеціальність  
7.02030302 Мова і 
література* (англійська або 
німецька) 

Модулів – 1 
Кваліфікація:  
Філолог. Вчитель української 
мови і літератури, зарубіжної 
літератури. 
Філолог. Вчитель української 
мови і літератури, зарубіжної 
літератури та англійської 
(німецької) мови 
 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 3 5-й 5-й 
Індивідуальне 
навчально-дослідне 
завдання: підготовка 
конспекту уроку для 
учнів 11 класу профільної 
філологічної школи                  
 

Семестр      

Загальна кількість 
годин - 72 

9-й 10-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 1 
самостійної роботи 
студента - 4 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

спеціаліст 
 

14 год. 4 год. 
Практичні, семінарські 
10  год. 4 год. 

Лабораторні 
 год.  год. 
Самостійна робота 

54 год. 66 год. 
Індивідуальні завдання: 

год. /ІНДЗ – 3 год. 
Вид контролю: залік 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

2. Мета і завдання курсу 
Мета курсу - формування етнолінгводидактичної культури мабутніх учителів-

словесників, розвиток у них умінь етнолінгвістичного аналізу текстів при викладанні фахових 
предметів у загальноосвітньому закладі.  

Завдання навчального курсу: 
- ознайомити студентів з особливостями етнолінгвопедагогічної підготовки як складової 

цілісної системи професійної парадигми вчителя-словесника, специфікою формування 
професійно-педагогічної, етнолінгводидактичної культури в умовах педагогічного 
університету;  

-з′ясувати соціолінгвістичний, етнологічний, етнокультурознавчий підходи до 
формування культуромовної особистості вчителя-словесника;  

- поглибити знання студентів про лінгводидактичні основи національно-мовного 
виховання; 

- розширити уявлення студентів про національну специфіку мовної картини світу, функції 
мови, взаємозв’язок мови і культури, народну культуру як обَ'єкт етнолінгвістики, про розвиток 
етнолінгвістики в Україні і за кордоном; 

- охарактеризувати етнолінгвінгводидактичні підходи до вивчення елементів лексики, 
фразеології, словотвору, граматики у текстах творів усної народної творчості, художньої 
літератури.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 
- лінгводидактичні основи національно-мовного виховання; 
- наукові дані щодо розвитку етнолінгвістики в Україні і за кордоном; 
- етнолінгвінгводидактичні підходи до вивчення елементів лексики, фразеології, 

словотвору, граматики у текстах творів усної народної творчості, художньої літератури.  
Студенти повинні уміти:   

Змістовий модуль 1. Місце курсу в системі професійної підготовки вчителя-словесника 

-  на основі наукових, довідникових джерел визначати сутність ключових понять навчального 
курсу «мовна картина світу»; «етнолінгвістика», «лінгвокультурологія», 
«етнолінгводидактика», «культуромовна особистість», «етнолінгводидактична культура 
вчителя»; 
-   обґрунтовувати складові культуромовної особистості вчителя: «мовне чуття», «мовний 
смак», «мовна стійкість».  

-з урахуванням праць вітчизняних і зарубіжних учених характеризувати основні засади 
етнолінгвістики, лінгвокультурології, української лінгводидактики, етнолінгводидактики; їх 
узаємозв'язок з етнопсихологією, психолінгвістикою, когнітивною психологією, когнітивною 
лінгвістикою, уміти виділяти головну, суттєву інформацію, робити відповідні висновки; 

- на основі культурологічних, етнолінгвістичних, лінгвометодичних джерел досліджувати 
інновації у філологічних та педагогічних науках та їх відображення в освітній парадигмі 
вчителя, тенденції сучасної української етнолінгвістики, лінгводидактичні основи 
культуромовного виховання;  
Змістовий модуль 2. Мовні знаки національної культури  

- на основі лексикографічних, довідникових джерел  аналізувати, коментувати, 
зіставляти, порiвнювати, критично оцінювати, узагальнювати етномовнi явища;  

- з урахуванням лексикографічних, наукових джерел  виконувати етнолiнгвiстичнi 
дослідження слів-історизмів, етнографізмів, діалектизмів, народних фразем;  



- характеризувати етнокультурний оцінний зміст засобів словотвору, граматики, 
синтаксичних конструкцій;  

- аналiзувати фольклорний або художній текст у поєднанні з наочністю (виробами 
народної  творчості, творами живопису, аудіо-, відеозаписами, фотографіями, мультимедійними 
засобами).  
 

Змістовий модуль 3. Етнолінгводидактична культура - невід'ємна складова  фахової 
майстерності вчителя 

- проводити самостійну пошукову роботу з етнолінгвокультури рідного краю на основі 
наукових джерел, у т.ч. етнографічних праць місцевих етнографів І.Абрамова, М.Маркевича, 
П.Куліша, П.Шафонського, Г.Калиновського, у бібліотеці, у фондах краєзнавчих музеїв; 

- з урахуванням тлумачних, етимологічних, фразеологічних словників здійснювати  
етнолiнгвiстичнi дослідження слів-історизмів, етнографізмів, діалектизмів, народних фразем;  

- на  основі наукових джерел,  з урахуванням тлумачних, етимологічних, фразеологічних 
словників створювати короткі словнички етнолексем; 

- добирати систему індивідуально-творчих, проблемно-пошукових завдань, дидактичний 
матеріал, навчальну, навчально-методичну, наукову, довідникову літературу з проблем 
етнолінгвістики і використовувати ці надбання у практичній діяльності (під час педагогічної 
практики); 

- розробляти конспекти і проводити уроки та виховні заходи з елементами 
етнолінгвістичних, лінгвокраєзнавчих, лінгвокультурологічних пошуків.  

Студенти повинні мати чітке уявлення про зв'язок мови й етнічної культури, мови і 
мислення, орієнтуватися в основних течіях лінгвістичної думки, пов'язаних з проблемами 
етнолінгвістики, володіти основоположними прийомами аналізу окремих сторін мовної 
картини світу.  

Пропонована програма ґрунтується на сучасних підходах до творчої самореалізації 
особистості, враховує принципи системності, наступності, міжпредметних зв'язків, 
культуровідповідності, особистісно розвивального навчання в підготовці майбутнього вчителя 
української мови і літератури. Теоретико-методологічною основою курсу є праці науковців з 
мовознавства, лінгводидактики, педагогіки (О.Потебні, М.Сумцова, В.Жайворонка, 
В.Кононенка, М.Пентилюк, М.Стельмаховича та ін.). При укладанні програми курсу 
враховувалися міжпредметні зв'язки з дисциплінами загальногуманітарного, психолого-
педагогічного, методичного, лінгвістичного, літературознавчих циклів.



 
3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1  
  

Місце курсу в системі професійної підготовки вчителя-словесника 
 

Тема 1. Актуальні проблеми фахової освіти вчителя 
Розвиток націєтворчих тенденцій сучасної освіти. Етнокультурний аспект освіти. 

Принципи неперервної філологічної освіти.  
Пошуки освітньої парадигми майбутнього вчителя української мови і літератури. 

Культурознавча спрямованість викладання мовознавчих, літературознавчих, педагогічних 
дисциплін. Готовність учителя до формування національно-мовної особистості учня. 

Мета і завдання курсу у професійній парадигмі вчителя-словесника. Роль курсу у 
формуванні культуромовної особистості.  

 
Тема 2. Етнолінгвопедагогічна підготовка вчителя 

Етнопедагогіка як наука про емпіричний досвід етнічної групи у вихованні й освіті дітей, 
морально-етичні й естетичні погляди на цінності сім'ї, родини, нації. Етнолінгвопедагогіка як 
система знань, виховного досвіду народу, виражених у засобах мовних рівнів. 
Етнолінгвопедагогіка і національно-мовне виховання. Лінгводидактичні основи національно-
мовного виховання. 

Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ століття), чинні програми з рідної 
мови про роль і значення етнокультурознавчого компонента як важливого засобу виховання 
національно-свідомих громадян. Сучасна концепція навчання української мови.  

Національно-мовне виховання у працях Я.Коменського, І.Песталоцці. Українознавчі 
дослідження М.Максимовича, П.Куліша. Педагогічна спадщина Г.Сковороди, О.Духновича, 
К.Ушинського, І.Огієнка, Г.Ващенка в аспекті національно-мовного виховання. 

Світоглядно-мовна концепція П.Юркевича (“Курс общей педагогики с приложениями, 
Чтения о воспитании”). Національно-мовне виховання у працях М.Грушевського “Про 
українську мову й українську справу”, “Шкільна мова”. Ідея духовного розвитку нації через її 
мову у роботах М. Костомарова (“Мысли южноруса”).  

Проблеми “рідномовного” навчання в лінгводидактичній спадщині Ф.Буслаєва, 
І.Срезнєвського. Етнопсихологічні основи національного самоусвідомлення українців у 
світоглядній концепції О.Потебні (“Язык и народность”). 

Лінгводидактична цінність праць І.Франка (“Із секретів поетичної творчості”). Концепція 
загальної рідномовної освіти М.Драгоманова (“Народні школи на Україні серед життя і 
письменства в Росії”, “Педагогічне значення малоруської мови”). Концепція рідномовного 
підручника Б.Грінченка (“Українська граматика”, “Рідне слово”).  

Українська наукова школа порівняльної лінгвістики та орієнталістики А.Кримського. 
Концепція національної школи М.Сумцова. Мовознавці і педагоги 20-30 – их років ХХ ст. 
(О.Курило, Є.Тимченко та ін.). 

Національно–мовне виховання особистості у працях  М.Вашуленка, С.Єрмоленко, 
П.Кононенка, В.Кононенка, Л.Мацько, Г.Онкович, Л.Паламар, О.Потапенка, М.Стельмаховича, 
Т.Симоненко, Л.Струганець, В.Ужченка та ін.  

 
Тема 3.  Етнолінгводидактична культура педагога-словесника 

Етнопедагогіка, етнолінгвопедагогіка як основа формування національно-мовної 
особистості. 

Проблема успадкування духовних надбань народу і становлення національно-мовної 
особистості вчителя української мови і літератури. Поняття "національно-мовна особистість". 
Модель мовної особистості (Г.Богін, Ю.Караулов).  



Зв'язок поняття "мовна особистість" з національною мовою, історією, етно-, соціо-, 
культурно-, психолінгвістичною особливістю її носіїв. Національна ідентифікація особистості 
українця.  

Складові національно-мовної особистості вчителя української мови і літератури: мовне 
чуття естетичної цінності рідного слова, мовний смак, мовна стійкість.  

Виховання інтересу до культур iнших народiв засобами етнопедагогiки, 
етнолінгвопедагогiки, етнолінводидактики. 

Етнолінгводидактика як навчальна дисципліна та засіб удосконалення творчого потенціалу 
вчителя, його педагогічної майстерності та гармонійного особистісного розвитку. Принципи і 
методи етнолінгводидактики. Специфіка етнолінгводидактичних досліджень.  

Етнолінгводидактична культура - складова педагогічної культури. Праці Ф.Буслаєва, 
Д.Овсянико-Куликовського, О.Потебні, К.Ушинського, Л.Булаховського, Г.Винокура, 
В.Кононенка щодо збагачення етнолінгводидактичної культури педагога.  

Перспективні напрями формування етнолінгводидактичної культури вчителя-словесника.  
Фольклор, художня література як етнолінгводидактична основа національно-мовного 

виховання особистості. Етнолінгвокультурознавча компетенція. 
 

Змістовий модуль 2  
Мовні знаки національної культури 

 
Тема 4. Міждисциплінарний контекст етнолінгвістики 

Мова як феномен національної культури етносу. Проблема взаємозв’язку мови і культури 
(Я.Грімм, В.фон Гумбольдт, О.Потебня). Національна специфіка мовної картини. Україномовна 
картина світу. 

Зв'язок мови з національною психологією. Мова і ментальність. Особливості 
лінгвоментальної комунікації.  

Мова і культура в сучасному світі. Втрата мов і культур. Етнічні і національні культури. 
"Діалог культур" (М.Бахтін, В.Біблер та ін.). Українська мова в "діалозі культур".  

Міжпредметні наукові галузі (етнопсихологія, психолінгвістика, когнітивна психологія, 
соціолінгвістика, когнітивна лінгвістика, етнолінгвістика, лінгвокультурологія). 
Етнолінгвістика як інтегративна галузь знань про мову і культуру. Місце етнолінгвістики 
(лінгвістичної антропології) в новій парадигмі знань. Ідея антропоцентричності мови. Мовна 
особистість – центр антропоцентричної парадигми.  

Міждисциплінарний контекст етнолінгвістики (етнографія – мовознавство – соціологія – 
психологія – культурологія - фольклористика). Народна культура, етнопсихологія, міфологія як 
об'єкт етнолінгвістики. Зв'язок етнолінгвістики з діалектологією, історією мови.  

Проблеми етнолінгвістики у шкільному компоненті. Форми і методи роботи з 
етнолінгвістики на уроках словесності. 

 
Тема 5. Становлення етнолінгвістики 

Етногенез і етнічна історія як об΄єкт етнолінгвістики. Філософія мови і культури В.фон 
Гумбольдта. Етнографія мови Хаймза. Гіпотеза "лінгвістичної відносності" Е.Сепіра, Б.Уорфа. 
Мовні універсалії і національні особливості (кольоропозначення, системи рахунку, простір і 
час, терміни родичівства, прийняті в різних народів). Концепції німецького 
неогумбольдтіанства (Л.Вайсгербер).  

Слов'янська етнолінгвістика. Необхідність комплексного вивчення народної культури в 
усіх її проявах: вербальному (лексика, фразеологія, пареміологія, фольклорні тексти), 
акціональному (обряди), ментальному (вірування). Інтегральність традиційної духовної 
культури. Московська етнолінгвістична школа академіка М.Толстого. Люблінська школа 
етнолінгвістики Є.Бартмінського. Праці М.Трубецького, Р.Боаса, Д.Зеленіна, Е.Карського, 
В.Телії та ін. 



Етнолінгвістика в Україні. Нацiональна мова i українська народна культура. Нацiональна 
мова i етнопсихологія. Праці Ф.Вовка, В.Гнатюка, М.Костомарова, А.Кримського, І.Нечуя-
Левицького, О.Потебні, І.Срезнєвського, М.Сумцова, І.Франка в галузі етнології, етнографії, 
етнофольклористики, етнолінгвістики. 

Культурно-мовні проблеми сучасного мовознавства в Україні. Тенденції в розвитку 
етнолінгвістики. Етнолінгвістичні праці Н.Бабич, В.Жайворонка, С.Єрмоленко, Н.Сологуб, 
В.Лучика, Г.Онкович, В.Калашника, М.Кочергана, В.Кононенка, В.Мокієнка, А.Івченка, 
А.Поповського та ін., їхня тематика, провідні ідеї. Діалектологічні розвідки В.Ващенка, 
П.Гриценка, Й.Дзендзелівського, О.Євтушка, А.Зеленька, В.Ужченка, В.Куриленка, 
В.Чабаненка. Етнографічні студії Ф.Вовка, О.Воропая, С.Килимника, Г.Лозко, 
В.Скуратівського. 

 
Тема 6. Джерельне коло етнолінгвістичних студій 

Предмет етнолінгвістичних студій: національно-культурні лексеми, діалектизми, 
етнографізми, фольклоризми, топоніми, екзотизми та ін.  

Нацiонально-культурні лексеми як засiб вираження народного духу. Національно-мовний 
образ України, українського простору. Етнонім "українець" у лексичній системі мови. 
Національно-мовнi образи: мати, хата, хлiб, доля, рушник, козак та ін. Етнографія - важливий 
чинник забезпечення етнолінгвістичного підходу. Екзотизми трембіта, кобза, запаска, галушка. 
Національний пейзаж (Дніпро, степ та ін).  

Змістовий модуль  3  
 

Етнолінгводидактична культура – 

невід'ємна складова  фахової майстерності вчителя 

 
Тема 7 

Етнолiнгводидактичний підхід до вивчення лексикології 
Проблема етнолінгвістичного опису слів-понять. Культурологічні коментарі слів-

історизмів, етнографізмів, діалектизмів. Етимологiзування як встановлення найдавнiшої форми 
слова. Етнічні, народнопісенні паралелі і коментарі. Етнопсихологічне наповнення 
національно-культурних компонентів.  

Семантика і етимологія назв спорідненості і свояцтва, назв рослин, часових проміжків. 
Етноестетика мови родинних і календарних обрядів.  

Національна ономастика. Походження назв богів і їх відображення в лексико-семантичній 
системі української мови. Назви міст, річок. Оцінна характеристика власних імен.  

Етнолінгвістична характеристика назв одягу. Символіка назв страв національної кухні.  
Історико-культурологічні коментарі до слів "козацької тематики": козак, гетьман, булава, 

тризуб, шабля, гармати, човни-чайки, хоругви, клейноди.  
Зоонiмiка. Теонiмiка, мiфонiмiка. Слова-образи української демонології. Етноміфологеми.  

Тема 8 
Діалектологія – джерело вивчення етнокультури рiдного краю 

Роль дiалектологiї у вивченні етнокультури рiдного краю. Розвиток культуромовних 
особистостей засобами навчально-пошукових  експедицій. Польові матеріали для дослідження 
лексики спорідненості і свояцтва, будівельної, ковальської,   весільно-, поховальнообрядової, 
мовноетикетної лексики. Діалектизми у творах українських письменників. 

Тема 9 
Фразеологія - невід'ємний засіб етнопедагогіки  

Українська фразеологія як джерело національної педагогіки і дидактики. Фразеологічна 
картина світу.  



Семантично-тематичнi групи фразем. Оцінна характеристика народних фразем. Стійкі 
народні порівняння. Побажання, прокльони, приповідки, їх оцінний зміст. Відетнонімні 
фразеологізми.  

Зіставлення як метод вивчення фразеологізмів. Етнокультурознавчий аспект семантики та 
етимології фразеологізмів. 

Мовленнєвий етикет як складова етнолінгводидактики. Національно-культурна мотивація 
мовленнєвої поведінки. Специфіка українського мовленнєвого етикету.  

Мовленнєвий етикет у Київськiй Русі, за часів козаччини, в кінці ХIХ – на початку ХХ ст. 
Мовленнєвий етикет часiв УНР. Працi М.Номиса з етикетного мовлення. 

Етикетні слова-теми (пане, добродію, пані, панно, пане-товаришу). Російські і польські 
нашарування в системі етикетних висловів.  

Національно-етикетні вигуки. Етикет гостювання і застілля. Календарно- і родинно-
обрядовий етикет. 

Епістолярний етикет – невід′ємна частина історії української мовленнєвої культури. 
Авербальна етикетна комунікація українців (рукостискання).  

Деформацiї в українському мовленнєвому етикетi. 
 

Тема 10 
Словотвір і граматика в аспекті етнопедагогіки 

Демінутиви із емоційно-забарвленим значенням. Національно-специфічне вживання 
зменшено-пестливих дієслівних форм. Утворення середнього роду на позначення 
доброзичливого або негативного ставлення до особи. Утворення складних слів на 
народнорозмовній основі. 

Вияв рис української мовної особистості у морфології. Специфіка кличного відмінка. 
Особові займенники. Національні етикетні вигуки. 

Вираження української мовної особистості у синтаксисі. Національний колорит 
синтаксичних структур - паремійних висловлювань. Побажальні формули. Роль звертання у 
вираженні етнокультурознавчої специфіки діалогічного спілкування. 

Національний колорит фольклорного тексту. Вираження української мовної особистості у 
художньому тексті. 

 
 
 
 

Тема 11 
Етнолінгводидактичний аспект пошукової роботи 

Самостійна робота з вивчення й інтерпретації фольклорних та художніх текстів, наукової і 
критичної літератури.  

Робота зі словниками, довідниками. Тлумачні словники української мови. Слова на 
позначення народного побуту, звичаїв, обрядів, одягу, страв у "Словарі української мови" 
Б.Грiнченка, "Словнику укpаїнської мови П.Бiлецького-Носенка, "Словнику української мови" 
в 11 томах.  

Характеристика власних назв, діалектизмів, застарілих слів та історизмів, термінів 
іншомовного походження за "Етимологічним словником української мови" (ред. О.Мельничук).  

Етимологічні розвідки в "Этимологическом словаре славянских языков" за 
ред.О.Трубачова, "Славянских древностях" за ред. М.Толстого, "Етимологічно-семантичному 
словнику" І.Огієнка.  

Укладання полісемічних, синонімічних та антонімічних паралелей (за "Словником 
епітетів української мови", "Культурою мови на щодень", "Словником синонімів української 
мови": У 2 т., "Словником іншомовних слів" та ін.) 

Образна мотивація народних приповідок ("Українські приказки, прислів‘я і таке інше" 
М.Номиса; “Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу” 



В.Ужченка та Д.Ужченка, "Словник фразеологічних антонімів української мови" В.Калашника 
та Ж.Колоїд, "Словник стiйких народних порiвнянь" О.Юрченка та А.Iвченка та ін.). 

Навчальні практики - етапи особистісного формування майбутнього фахівця, розвитку 
його загальної і професійної культури.  

Мета і завдання фольклорної практики.  
Етнографічна практика як засіб розширення знань студентів про історію, культуру, побут 

українського народу й інших народів, що населяють територію України.  
Методика збирання й оформлення експедиційного матеріалу.  
Організація науково-дослідної роботи з етнолінгвопедагогіки, етнолінгводидактики. 

Форми наукової праці з етнолінгвопедагогіки.  
Робота у науково-дослідницькій лабораторії з лінгвокультури рідного краю. Створення 

електронних картотек фольклорно-етнографічної, діалектологічної практик. Електронні 
навчальні видання з етнолінгвокультури рідного краю. Електронний етнолінгвістичний 
словник.  

Студентські наукові конференції з етнолінгвокультури і методика їх проведення.  
Методика організації і проведення виховних заходів з етнолінгвокультури. Складання 

кросвордів, сценаріїв етнолінгвістичних ігор та конкурсів. Організація фольклорно-
етнографічного кабінету. Робота з наочністю (виробами народної творчості, творами живопису, 
фотографіями, аудіо-, відеозаписами).  

Можливості Інтернет-ресурсів при вивченні лінгвокультури рідного краю.  
 
 
 
 



4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

лек пр лаб ср лек пр лаб ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1  
Змістовий модуль 1.  

Місце курсу в системі професійної підготовки вчителя-словесника 
Тема 1. Актуальні проблеми 
фахової освіти вчителя 

1,5 1 0,5        

Тема 2. Етнолінгво-педагогічна 
підготовка вчителя  

1 1         

Тема 3. Етнолінгво-дидактична 
культура педагога-словесника 

1,5 1 0,5   0,5 0,5    
 

Разом за змістовим модулем 1 4 3 1   0,5 0,5    
Змістовий модуль 2. Мовні знаки національної культури 

Тема    4. Міждисциплінарний 
контекст етнолінгвістики 

7,5 1 0,5  6 7,5  0,5  7 

Тема  5. Становлення 
етнолінгвістики 

18,5 2 0,5  16 16,7 0,2 0,5  16 

Тема 6. Джерельне коло 
етнолінгвістичних студій 

10 2 2  6 5,3 0,3 1  4 

Разом за змістовим модулем 2 36 5 3  28 29,5 0,5 2  27 
Змістовий модуль 3 

 Етнолінгводидактична культура - невід'ємна складова  фахової майстерності вчителя 

Тема 7.Етнолiнгво- 
дидактичний підхід до вивчення 
лексикології 

8 1 1  6 9,5 1 0,5  8 

Тема 8. Діалектологія –  
джерело вивчення 
етнокультури рiдного краю 

8 1 1  6 8    8 

Тема 9. Фразеологія - 
невід'ємний засіб 
етнопедагогіки  

9 1 2  6 9,5 1 0,5  8 

Тема 10. Словотвір і граматика 
в аспекті етнопедагогіки 

6 1 1  4 6 0,5 0,5  5 

Тема 11. Етнолінгво-
дидактичний аспект пошукової 
роботи 

6 2 1  4 9 0,5 0,5  8 

Разом за змістовим модулем 3 38 6 6  26 39 3 2  37 
Усього годин  72 14 10  54 72 4 4  64 

Модуль 2 
ІНДЗ 3  - -  -   - - 

Усього годин 72 14 10  54 72 4 4  66 
 

 
 



5. Теми лекційних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Етнолінгвопедагогічна підготовка вчителя 2 
2 Міждисциплінарний контекст етнолінгвістики 2 
3. Становлення етнолінгвістики 2 
4 Джерельне коло етнолінгвістичних студій 2 
5 Етнолiнгводидактичний підхід до вивчення лексикології 2 
6 Словотвір і граматика в аспекті етнопедагогіки 2 
7 Етнолінгво-дидактичний аспект пошукової роботи 2 

 
 

6. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Міждисциплінарний контекст етнолінгвістики  2 
2 Джерельне коло етнолінгвістичних студій 2 
3 Етнолiнгводидактичний підхід до вивчення лексикології 2 
4 Фразеологія - невід'ємний засіб етнолінгвопедагогіки 2 
5 Словотвір і граматика в аспекті етнолінгвопедагогіки 1 
6 Етнолінгводидактичний аспект пошукової роботи 1 

 
 
 

5. Самостійна  робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Національно-мовне виховання у працях Я.Коменського, І.Песталоцці. 
Українознавчі дослідження М.Максимовича, П.Куліша. Педагогічна 
спадщина Г.Сковороди, О.Духновича, К.Ушинського, І.Огієнка, 

Г.Ващенка в аспекті національно-мовного виховання. 

4/4. 

2 Національно-мовне виховання у працях Я.Коменського, І.Песталоцці. 
Українознавчі дослідження М.Максимовича, П.Куліша. Педагогічна 
спадщина Г.Сковороди, О.Духновича, К.Ушинського, І.Огієнка, 
Г.Ващенка в аспекті національно-мовного виховання. 

2./2 

3 Світоглядно-мовна концепція П.Юркевича (“Курс общей 
педагогики с приложениями, Чтения о воспитании”). Національно-
мовне виховання у працях М.Грушевського “Про українську мову й 
українську справу”, “Шкільна мова”. Ідея духовного розвитку нації 
через її мову у роботах М. Костомарова (“Мысли южноруса”).  

 

2/2 

4 Проблеми “рідномовного” навчання в лінгводидактичній 
спадщині Ф.Буслаєва, І.Срезнєвського. Етнопсихологічні основи 
національного самоусвідомлення українців у світоглядній концепції 
О.Потебні (“Язык и народность”). 

2/2 

5 Лінгводидактична цінність праць І.Франка (“Із секретів поетичної 
творчості”). Концепція загальної рідномовної освіти М.Драгоманова 
(“Народні школи на Україні серед життя і письменства в Росії”, 
“Педагогічне значення малоруської мови”). Концепція рідномовного 

2/2 



підручника Б.Грінченка (“Українська граматика”, “ Рідне слово”).  
 

6 Українська наукова школа порівняльної лінгвістики та 
орієнталістики А.Кримського. Концепція національної школи 
М.Сумцова. Мовознавці і педагоги 20-30 – их років ХХ ст. (О.Курило, 
Є.Тимченко та ін.). 

2/2 

7 Національно–мовне виховання особистості у працях  
М.Вашуленка, С.Єрмоленко, П.Кононенка, В.Кононенка, Л.Мацько, 
Г.Онкович, Л.Паламар, О.Потапенка, М.Стельмаховича, Т.Симоненко, 
Л.Струганець, В.Ужченка та ін.  

1/2 

8 Праці Ф.Буслаєва, Д.Овсянико-Куликовського, О.Потебні, 
К.Ушинського, Л.Булаховського, Г.Винокура, В.Кононенка щодо 
збагачення етнолінгводидактичної культури педагога.  

1/2 

9 Проблеми етнолінгвістики у шкільному компоненті. Форми і 
методи роботи з етнолінгвістики на уроках словесності. 

2/2 

10 Філософія мови і культури В.фон Гумбольдта. Етнографія мови 
Хаймза. Гіпотеза "лінгвістичної відносності" Е.Сепіра, Б.Уорфа. Мовні 
універсалії і національні особливості (кольоропозначення, системи 
рахунку, простір і час, терміни родичівства, прийняті в різних народів). 
Концепції німецького неогумбольдтіанства (Л.Вайсгербер).  

4/4 

11 Слов'янська етнолінгвістика. Необхідність комплексного 
вивчення народної культури в усіх її проявах: вербальному (лексика, 
фразеологія, пареміологія, фольклорні тексти), акціональному (обряди), 
ментальному (вірування). Інтегральність традиційної духовної культури. 
Московська етнолінгвістична школа академіка М.Толстого. Люблінська 
школа етнолінгвістики Є.Бартмінського. Праці М.Трубецького, Р.Боаса, 
Д.Зеленіна, Е.Карського, В.Телії та ін. 

4/4 

12 Праці Ф.Вовка, В.Гнатюка, М.Костомарова, А.Кримського, 
І.Нечуя-Левицького, О.Потебні, І.Срезнєвського, М.Сумцова, І.Франка в 
галузі етнології, етнографії, етнофольклористики, етнолінгвістики. 

3/4 

13 Діалектизми у творах українських письменників. 6/6 
14 Мовленнєвий етикет у Київськiй Русі, за часів козаччини, в 

кінці ХIХ – на початку ХХ ст. Мовленнєвий етикет часiв УНР. 
Працi М.Номиса з етикетного мовлення. 

6/6 

15 Національна ономастика. Оцінна характеристика власних 
імен.  

  

6/6 

16 Етнолінгвістична характеристика назв одягу. Символіка назв 
страв національної кухні.  

 

6/6 

17 Зоонiмiка. Теонiмiка, мiфонiмiка.  
 

/2 

18 Польові матеріали для дослідження лексики спорідненості і 
свояцтва, будівельної, ковальської,   весільно-, 
поховальнообрядової, мовноетикетної лексики.  

 

/2 

19 Вираження української мовної особистості у синтаксисі. /1 
20 Робота зі словниками, довідниками. Тлумачні словники 

української мови. Слова на позначення народного побуту, звичаїв, 
обрядів, одягу, страв у "Словарі української мови" Б.Грiнченка, 
"Словнику укpаїнської мови П.Бiлецького-Носенка, "Словнику 
української мови" в 11 томах.  

 

/1 

 Разом  54/66 



 
 

9. Індивідуальні завдання 
 

Підготувати  конспект уроку для учнів старшої профільної філологічної школи за 
темами соціокультурної тематики: 

  
Національно-мовне виховання особистості в сучасних соціокультурних умовах. 
Мовосимволи української державності. 
Мовний портрет як самооцінка власного майбутнього. 
Мовлене слово –кодекс поведінки. 

Українська мова і  діаспора: реальність, проблеми, перспективи 
Відображення в сучасній українській мові культури інших народів. 
Українська мова і міжкультурна комунікація.  
Мовні знаки – концепти української національної культури. 

 
 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 
64-73 D 

задовільно  
60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 



11. Методичне забезпечення 
 Семеног О. Етнолінгводидактична культура педагога. Web-посібник. 
Семеног О. Етнолінгводидактична культура педагога. Практикум: Навч. 

посіб./Олена Семеног- К., Глухів: РВВ ГДПУ, 2006. -  251 с. 
 

 
12. Рекомендована література 

Базова 
Жайворонок В. Українська етнолінгвістика: Нариси: навч. посіб./  Віталій Жайворонок. –

К.: Довіра, 2007.-262с. 
Мацько Л.І. Українська мова в освітньому просторі: навч посіб для студентів освітньо-

кваліфікац. рівня «магістр» /Л.І.Мацько.-К.:  НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009.-506с. 
Семеног О.М. Мовне родинознавство (виховний потенціал  лінгвокультури рідного краю). 

Навчальний посібник /О.М.Семеног.- К.-Глухів: РВВ ГДПУ, 2003. – 105 с.  
Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі 

професійної підготовки): Монографія /За ред. Л.І.Мацько.- К.: Педагогічна думка, 2007.-  278 с. 
 

Допоміжна 
Ажнюк Б.М. Мовна єдність нації: діаспора й Україна /Б.М. Ажнюк.-К.: Рідна мова, 1999.-

448с. 
Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека /Н.Д.Арутюнова. – М.: “Языки русской культуры”, 

1998. – 896 с. 
Вайнрайх У. Языковые контакты: состояние и проблемы исследования: Пер. с англ. 

/Вайнрайх У - К.: Вища школа, 1979. - 260с. 
Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / А.Вежбицкая.- М., 1997.-230с.  
Верещагин Е.М. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка 

как иностранного: учеб. пособ. / Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров.:  4-е изд., перераб. и доп., М., 
1990.- 269 с. 

Волкова Т.Н. Педагогическая лингвокультурология / Т.Н.Волкова.- Иваново: "Ивановский 
гос. ун-т", 2000.- 82с. 

Гадамер Г. Герменевтика і поетика: Вибрані твори /Г.Гадамер //Пер.з нім.-К.:”Юніверс”, 
2001.-288с. 

Герд А.С. Введение в этнолингвистику:Учебное пособие / А.С. Герд.- Спб.: С-Петерб. ун-
т. 1995.-91с. 

Гумбольдт В. Язык и философия культуры /В.Гумбольд. - М.: Прогресс, 1985. - 480с. 
Гуменна Д. Благослови, Мати!: Казка-есе /Докія Гуменна.- К.:Вид.дім "КМ Academia" , 

1994.-288с. 
Дмитренко М. Українські символи / Дмитренко М., Іваннікова Л., Лозко Г., Музиченко Я. 

та ін..- К.: Редакц. Часопису "Народознавство".- 1994.-140с. 
Етнопсихологiя: навчально-методичний посiбник / за pед. Л.Е.Оpбан, В.Д.Хpуща. - Iвано-

Фpанк.: Пpикаpп. ун-тет iм. В.Стефаника, 1994.- 83 с. 
Єрмоленко С.Я. Фольклор і літературна мова /С.Я.Єрмоленко. – К.: Наукова думка, 1987. 

– 249 с. 
Іванишин В. Мова і нація / Іванишин В., Радевич-Винницький Я. -Дрогобич: Вид. центр 

”Відродження”, 1994.-218с. 
Іларіон митрополит (І.І.Огієнко). Дохристиянські вірування українського народу.- К., 

1992.-453с. 
Караванський С.. Пошук українського слова, або боротьба за національне "Я" / Святослав 

Караванський. - К.: Видавничий центр "Академія", 2001. - 240 с. 
Карасик В.И. Язык социального статуса /В.И.Карасик.-М.:ИТДГК "Гнозис", 2002.-333с. 
Караулов Ю.Н. Русская языковая личность и задачи ее изучения / Ю.Н.  Караулов // Язык 

и личность.-М.:Наука, 2002.- 261с. 



Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного 
релятивізму) /Роман Кісь.-Львів: Літопис, 2002.-304с. 

Кононенко В.I. Укpаїнська етнолiнгводидактика / Кононенко В.I.- Iвано-Фpанкiвськ.- 
1995.- 57с. 

Кононенко В. Шляхами народних приповiдок / Кононенко В.I. -К., 1994.-114с. 
Костомаров М.І. Слов'янська міфологія /М.І.Костомаров. -К.:Либідь.-1994.- 180с. 
Красных В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: Курс лекций /В.Красных.-

М.:ИТДГК "Гнозис", 2002.-284с. 
Лозко Г. Укpаїнське наpодознавство /Галина Лозко.- К.:Зодiак.- ЕКО, 2011.- 368с. 
Маслова В. А. Когнитивная лингвистика: учеб. пособие / В.А.Маслова/ 2-е изд. – Мн.: 

Тетра Система, 2005.- 256с. 
Маслова В. А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

В.А.Маслова. - М.: Издательский центр "Академия", 2001. - 208с.  
Неживий О.І. Дидактичний матеріал з народознавства на уроках української мови. 

Посібник для вчителя / Неживий О.І., Ужченко В.Д..-К.: Освіта, 1993.-286с. 
Нечуй-Левицький I. Свiтогляд українського народу. Екскiз української міфології /Іван 

Нечуй-Левицький. - К., 1992.-168 с. 
Онкович Г. Українознавство і лінгводидактика: навч. посібник /Ганна Онкович.-К.: Логос, 

1997.-108с. 
Пещак М.М. Комунікативний синтаксис /М.М.Пещак. – К.: Довіра, 2000.-150с. 
Пінчук О.Ф. Нариси з етно- та соціолінгвістики /Пінчук О.Ф., Червяк П.І.. –К.: Вид. центр 

"Просвіта", 2005.- 152с. 
Полесский этнолингвистический сборник. - М.: Наука, 1983. - 288с. 
Потапенко О.І. Етимологія української мови / Потапенко О.І., Кожуховська Л.П., Довбня 

Л.Е., Чубань Т.В., Левченко Т.М.  /За заг.ред. О.І.Потапенка.-К.: Міленіум, 2002.-204с. 
Потапенко О.І. Цікаве мовознавство / О.І.Потапенко.- Біла церква, 1996.-204с. 
Потебня О.О. Естетика і поетика слова  /О.О.Потебня //Упор. І.В.Іваньо.-К.:Мистецтво, 

1985.-302с. 
Потебня А.А. Мысль и язык /А.А.Потебня .-К.: СИНТО, 1993.-192с. 
Пошивайло О. Етнографія українського гончарства /Олександр Пошивайло.-К.: Молодь, 

1993.-408с. 
Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / Сепир Э.: Пер. с англ. / 

Общ. ред. и вст. ст. А.Е. Кибрика. М., 1993.- 656 с. 
Содомора А. Наодинці зі словом /Андрій Содомора .-Львів: Центр гуманітарних 

досліджень Львівського держуніверситету, 1999.-475с. 
Срезневский И.И. Русское слово. Избранные труды. Учебное пособие для студентов 

педагогических иститутов / Срезневский И.И.-М.:Просвещение, 1966.-176с. 
Стельмахович М.Г. Укpаїнська pодинна педагогiка: Навч. посiбник /М.Г.Стельмахович.- 

К.: IСДО, 1996.- 288с. 
Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и 

лингвокультурологический аспекты /В.Н.Телия.- М., 1996. - 176с. 
Ткач М. Деpево pоду /Микола Ткач.-К.: МПП.- Анфас, 1995.-105с.  
Толстой Н.И. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике.- М., 1995. -176с. 
Укpаїнська минувшина: Iлюстp. етногpаф. довiдник /Укл. А.П. Пономаpьов, Л.Ф. Аpтюх, 

Т.В. Космiна та iн.- К.: Либiдь, 1993.- 256 с. 
Українські приказки, прислів′я, і таке інше //Збірник О.В. Марковича та інших. Уклав 

М.Номис / Упоряд., примітки та вступна стаття М.П.Пазяка.- К.: Либідь.- 1993.- 768 с. 
Українська родина: Родинний і громадський побут: Навч.-метод. посібник /Упор. Л.Орел.-

К.:Вид-во ім. О.Теліги, 2000.-424с. 
Федик О. Мова як духовний адекват світу (дійсності) /Ольга Федик.-Львів: Місіонер, 

2000.-300с. 
Хомський Н. Роздуми про мову /Н.Хомський. – Львів: Ініціатива, 2000. – 352с. 
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