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І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Лінгвокультурологія 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу 

Факультет іноземної філології та соціаль-

них комунікацій. Кафедра германської фі-

лології 

Розробник 

Єгорова Олеся Іванівна, кандидат філоло-

гічних наук, доцент кафедри германської 

філології 

Рівень вищої освіти 

Третій рівень вищої освіти, НРК – 

8 рівень, QF-LLL – 8 рівень, QF-EHEA – 

третій цикл 

Семестр вивчення навчальної дисциплі-

ни 

6 тижнів протягом 3-го семестру та 4 тиж-

ні протягом 4-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

5 кредитів ЄКТС, 150 годин, 50 годин кон-

тактної роботи з викладачем (30 годин ле-

кцій, 20 годин лабораторних занять) та 100 

годин самостійної роботи 

Мова(и) викладання Українська 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для осві-

тньої програми 035.041 «Германські мови 

та літератури (переклад включно), перша – 

англійська» 

Передумови для вивчення дисципліни 

Необхідні знання, отримані в рамках кур-

сів загального мовознавства, лексикології, 

основ теорії комунікації, стилістики, куль-

турології, соціології, філософії, лінгвокра-

їнознавства, які входять до освітніх про-

грам першого та другого рівнів вищої 

освіти. 

Додаткові умови Відсутні 

Обмеження Відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 



 

 

Метою навчальної дисципліни є формування антропоцентрично орієнтованих знань 

про мову як основну частину культури, як про засіб передачі соціокультурної інфор-

мації і відображення національних картин світу, а також умінь практичного застосу-

вання отриманих знань в професійній діяльності. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

3 семестр 

Тема 1 Лінгвокультурологія як міждисциплінарна галузь науки.  

Тема 2 Теоретичні основи лінгвокультурології. Вітчизняні й зарубіжні школи та на-

прямки вивчення мови і культури. 

Тема 3 Мовна особистість як рівень прояву і формування культури. 

Тема 4 Комунікативні моделі культури: комунікативна поведінка, дискурс. 

Тема 5 Концептуальна та мовна картина світу: аксіологічні моделі в мові і тексті. 

 

4 семестр 

Тема 6 Концепт як лінгвоментальний рубрикатор і репрезентант культури. 

Тема 7 Лінгвокультурний аналіз мовних сутностей  

Тема 8 Методологія і методи лінгвокультурології. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН 1. 

Мати глибинні знання в галузі лінгвокультурології, її основні катего-

рії та поняття, загальні відомості про становлення лінгвокультуроло-

гії як самостійної наукової галузі та її місце в системі гуманітарного 

знання; розуміти закономірності культурного процесу й еволюції мо-

вної картини світу. 

РН 2. 

Оперувати термінологічним апаратом лінгвокультурології, застосову-

вати набуті знання під час написання дисертаційної роботи доктора 

філософії та наукових статей. 

РН 3. 

Здійснювати пошук, аналіз та синтез лінгвокультурної інформації з 

використанням валідних методів, а також презентувати результати 

такої пошуково-аналітичної діяльності державною та іноземною мо-

вами. 

РН 4. 
Аналізувати мовні одиниці з позиції їхньої лінгвокультурної значу-

щості. 

РН 5. 

Демонструвати навички роботи з актуальною фаховою літературою 

та інформаційними ресурсами для успішного провадження лінгвоку-

льтурної інтерпретації текстового матеріалу. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 4. Демонструвати поглиблені знання у галузі філології. 

ПРН 5. 
Застосовувати широке коло методів та методик аналізу наукових 

праць у галузі філології. 



 

 

ПРН 6. 

Володіти навичками самостійного дослідження системи основних за-

кономірностей функціонування мови та дискурсу в синхронічному та 

діахронічному аспектах. 

ПРН 8. 
Планувати та організовувати філологічні дослідження, формулювати 

дослідницькі гіпотези та визначати способи їхньої перевірки. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видом навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та лабораторні заняття 

(ЛЗ). 

 

3 семестр 

Тема 1 Лінгвокультурологія як міждисциплінарна галузь науки.  

Л 1-2 Лінгвокультурологія як наука. Цілі і завдання, об'єкт і предмет дослідження. 

Поняття культури. Підходи до її вивчення: описовий, ціннісний, діяльнісний, функці-

оністський, герменевтичний, нормативний, духовний, діалогічний, інформаційний, 

символічний, типологічний. 

ЛЗ 1 Мова як засіб трансляції культури: проблема взаємодії і взаємовпливу. Лінгво-

культурологія в системі гуманітарного знання, формування лінгвокультурології в ра-

мках постструктурної антропоцентричної парадигми. 

Тема 2 Теоретичні основи лінгвокультурології. Вітчизняні й зарубіжні школи та на-

прямки вивчення мови і культури. 

Л 3-4 Термінологічний апарат лінгвокультурології (культурні семи, культурний фон, 

культурний простір, лінгвокультурна парадигма, лінгвокультурема тощо). Зв'язок лін-

гвокультурології з іншими науками. Напрямки лінгвокультурології: діахронічний, по-

рівняльний тощо. Лінгвокультурна лексикографія. 

ЛЗ 2-3 Проблема взаємозв’язків мови, культури та етносу в історичному аспекті. 

Концепція мови як реальності культури (В. фон Гумбольдт). Концепція мови як екс-

понента культури в австрійській школі Wörter und Sachen ( «Слова і речі»). Лінгвофі-

лософскі ідеї неогумбольдтіанців про вивчення культури через мову. Мова як чинник 

формування культурного коду в концепції К. Леві-Строса, Ф. І. Буслаєва, О. О. Поте-

бні. Теорія лінгвістичної відносності Сепіра-Уорфа. Антропоцентризм лінгвістичної 

концепції Е. Бенвеніста, мовні форми вираження «суб'єктивності». Сучасні лінгвоку-

льтурологічні напрямки в мовознавстві (Ю. С. Степанов, Н. Д. Арутюнова, В. М. Те-

лія, В. В. Воробйов та ін.). 

Тема 3 Мовна особистість як рівень прояву і формування культури. 

Л 5 Поняття «мовна особистість». Характеристика національної мовної особистості. 

Співвідношення понять «мовна особистість» та «ментальність». Мовна особистість як 

носій етнокультурних знань. 

ЛЗ 4 Мовна особистість і методи її вивчення. Методи опису мовної особистості. Кон-

цепції особистості А. Маслоу, Й.-Л. Вейсгербера, Ю. М. Караулова, В. В. Красних, 

М. Ф. Алефіренка та ін. 

Тема 4 Комунікативні моделі культури: комунікативна поведінка, дискурс. 

Л 6 Модель діалогічної комунікації М. М. Бахтіна. Міжкультурна комунікація як опо-

середковане спілкування представників різних культур. Синергетичний підхід до мі-

жкультурної комунікації. Дискурс як одиниця дослідження міжособистісного мовно-

го спілкування. Діалогічні моделі реалізації та жанрово-стильові особливості дискур-

су. 



 

 

ЛЗ 5 Аксіологія комунікативної поведінки: національно-культурні типи, способи опи-

су. Комунікативні варіанти мовної поведінки. Методи й прийоми опису комунікатив-

ної поведінки народу. Параметрична модель опису національно маркованої комуніка-

тивної поведінки. 

Тема 5 Концептуальна та мовна картина світу: аксіологічні моделі в мові і тексті  

Л 7-8 Поняття концептуальної картина світу, концепт та его різновиди. Поняття мов-

ної картини світу, вплив логіко-понятійного, емоційно-оцінного та морально-

ціннісного компонентів буденної свідомості на формування національної мовної кар-

тини світу. Методологічні засади аналізу концептів. Теорія В. фон Гумбольдта. Теорія 

Сепіра - Уорфа. Теорія мовних гештальтів Дж. Лакофф. Методи дослідження мовної 

картини світу. 

ЛЗ 6 Лінгвокультурологічний підхід до Вивчення картини світу. Поняття «національ-

ний характер», «національний менталітет», «архетип», «національно-культурний ар-

хетип» в аспекті підходів епістемології, філософії, психології, лінгвістики, культуро-

логії та лінгвокультурології 

 

4 семестр 

Тема 6 Концепт як лінгвоментальний рубрикатор і репрезентант культури. 

Л 9-10 Концепт як об'єкт міждисциплінарного вивчення. Походження, визначення 

поняття. Змістовні типи концептів (культурний, лінгвокультурний, онтологічний, 

емоційний, науковий). Мовні засоби формування концептів як основа мовної картини 

світу. Підходи до опису структури концепту. Організаційно-структурні типи концеп-

тів. Вербально і невербально виражені концепти в міжкультурній комунікації. 

ЛЗ 7 Концепти – константи культури. Ціннісні фрагменти мовної картини світу, ре-

презентовані концептами ЧАС, КІЛЬКІСТЬ, ПРОСТІР, КОХАННЯ тощо: міжмовні й 

міжкультурні відмінності. 

Тема 7 Лінгвокультурний аналіз мовних сутностей 

Л 11-13 Ідея «семантичних примітивів» А. Вежбицької: можливості та межі застосу-

вання. Проблема співвідношення абстрактних і конкретних понять в філософії, фор-

мальній логіці, лінгвістиці й лінгвокультурології. Метафора як лінгвоментальний ме-

ханізм смислотворення. Когнітивна теорія метафори. Метафора й порівняння крізь 

призму лінгвокультурології. 

ЛЗ 8-9 Фразеологія, лексика з національно-культурним компонентом та мовні фігурі 

як актуалізатори лінгвокультурної специфіки. 

Тема 8 Методологія і методи лінгвокультурології. 

Л 14-15 Методика контент-аналізу, методика фреймового опису, психологічні та со-

ціологічні методики. Метод лінгвістичної реконструкції культури М. І. Толстого, ана-

ліз ідіоматичної лексики, теорія концептуальної метафори Дж. Лакофа, макрокомпо-

нентна модель опису В. М. Телії, лінгвокультурологічний аналіз текстів, дискурс-

аналіз. Проблема вибору одиниці опису (фразеосемантичні єдності, метафори, сте-

реотипи, прецедентні тексти тощо). 

ЛЗ 10 Загальні й спеціальні методичні прийоми лінгвокраїнознавчого, лінгвокульту-

рологічного коментаря й герменевтичних прийомів аналізу художнього тексту. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій, мікровикладання 

НД 2. Підготовка до лабораторних занять 

НД 3. Підготовка мультимедійних презентацій. 

НД 4. Підготовка до тестів або опитування за темами занять або індивідуального 



 

 

практичного завдання (доповідь, лінгвокультурологічний коментар, аналіз лінгвоку-

льтурних концептів тощо). 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. Словесні методи (розповідь-пояснення, бесіда, елементи лекції). 

МН 2. Наочні методи (ілюстрація, демонстрація). 

МН 3. Практичні методи (проведення дослідної роботи). 

МН 4. Репродуктивні методи. 

МН 5. Робота з підручниками та релевантними інформаційними джерелами. 

МН 6. Метод спостереження й аналізу мовних явищ. 

МН 7. Творчі та проблемно-пошукові методи. 

МН 8. Практико-орієнтовне навчання. 

Для передачі та сприйняття суб'єктами навчання навчальної інформації використову-

ються методи розповіді-пояснення, елементи лекцій та індуктивні чи дедуктивні бесі-

ди у комбінації із методами ілюстрації чи демонстрації (опорні схеми, таблиці, відео-

фільми тощо). Для систематизації та закріплення набутих знань в курсі викладання 

дисципліни використовуються практичні та репродуктивні методи, що передбачають 

як роботу за готовими зразками, так і виконання пошуково-дослідних робіт (РН 3, РН 

4). Практико-орієнтоване навчання передбачає практичне опанування інструментарі-

єм лінгвокультурології, достатніми для ефективного здійснення іншомовного міжо-

собистісного спілкування в основних видах мовленнєвої діяльності, а також здійс-

нення лінгвокультурного аналізу мовного матеріалу (РН 1, РН 2, РН 5).  

Автономізації навчання сприятиме підготовка до лабораторних занять, індивідуальні 

спостереження й осмислення зв’язку між мовними фактами та явищами (РН 4), робо-

та з підручниками та релевантними інформаційними джерелами, а також індивідуаль-

на чи колаборативна творча та\або пошукова-дослідна робота (РН 2, РН 3, РН 5). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання  

 
Оцінка Визначення Чотирибальна на-

ціональна шкала 

оцінювання  

Рейтингова ба-

льна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише 

з незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількіс-

тю помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне скла-

дання  
2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної дисци-

пліни 
2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 



 

 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: опи-

тування, тестування та усні коментарі викладача за його результатами, викладацькі 

інструктажі при виконанні індивідуальних завдань, взаємо- та самооцінювання пото-

чної роботи (зокрема письмових робіт), обговорення та самокорекція виконаної робо-

ти. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних опитувань (М 1), письмо-

вих робіт (М 2) та тестувань (М 3), індивідуальних та колаборативних проек-

тів/презентацій (М 4), а також колективних дискусій (М 5). 

Оцінка студента формується таким чином: 

1) ситуативні завдання (презентація, доповідь, обговорення) 30 балів;  

2) контрольна робота (тести) 30 балів; 

3) індивідуальні дослідницькі завдання (виконання, презентація, захист) 40 балів. 

 

Форма підсумкового контролю – залік, що проводиться у письмовій формі за тесто-

вими технологіями. 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання 

графічних засобів (ілюстрацій, схем тощо) (ЗН 

1), технічних засобів (аудіо- та відеозаписів) 

(ЗН 2), мультимедіа, відео- і звуковідтворюва-

льна, проекційна апаратура (проектори, екрани 

тощо) (ЗН 3), комп’ютерів, комп’ютерних сис-

теми та мереж (ЗН 4), власних мобільних при-

строїв (ЗН 5), релевантного програмного за-

безпечення (Nibelung, пакет MS Office) (ЗН 6). 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література. 

1. Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология: 

ценностно-смысловое пространство языка 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Н. Ф. Алефиренко. – 5-е изд., стер. – Москва : 

Флинта, 2016. – 288 с. – Режим доступа : 

https://rucont.ru/file.ashx?guid=2a7e852f-070d-

4a0f-b351-d2b19dc2c7ec  

2. Загнітко А. П. Лінгвокультурологія : нав-

чальний посібник для студентів вищих нав-

чальних закладів / А. П. Загнітко, І. В. Богда-

нова; за ред. А. П. Загнітка. – 3-є вид., перероб. 

і доп. – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 

2017. – 287 с. 

3. Українська лінгвокультурологія : підруч. для 

студентів зі спец. «Українська мова і літерату-

ра» / кол. авт. : О. І. Потапенко, Я. О. Потапен-

ко, Л. П. Кожуховська, Т. В. Чубань, 

Т. М. Левченко, Г. І. Потапенко; за заг. ред. 

проф. О. І. Потапенка. – К.: Міленіум, 2016. – 

https://rucont.ru/file.ashx?guid=2a7e852f-070d-4a0f-b351-d2b19dc2c7ec
https://rucont.ru/file.ashx?guid=2a7e852f-070d-4a0f-b351-d2b19dc2c7ec


 

 

367 с. 

 

Допоміжна література: 

1. Лінгвокультурологічна та етнолінгвістична 

інтерпретація слова й тексту : хрестоматія / 

упоряд.: Т. І. Вавринюк, Ж. В. Колоїз, 

Н. М. Малюга, Н. М. Шарманова. – Кривий 

Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – 221 сю 

2. Нідзельська Ю. М. Актуальні проблеми 

лінгвокультурології [Електронний ресурс] : 

навчально-методичний посібник / 

Ю. М. Нідзельська. − Житомир, 2014. – 84 с. – 

Режим доступу : 

http://eprints.zu.edu.ua/13636/1/АКТУАЛЬНІ%2

0ПРОБЛЕМИ%20ЛІНГВОКУЛЬ 

ТУРОЛОГІЇ.pdf 

3. Приходько А. Н. П 77 Концепты и концепто-

системы / А. Н. Приходько. – Днепропетровск: 

Белая Е. А., 2013. – 307 с. 

4. Фаховий журнал «Філологічні трактати». – 

2009 – 2019. – URL: http://tractatus.sumdu.edu.ua/ 

http://tractatus.sumdu.edu.ua/


 

 

ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ з/п Тема 

Загальний 

обсяг,  

годин 

Лекції,  

годин 

Практичні за-

няття,  

годин 

Лаборатор-

ні роботи, 

годин 

Самостійне 

опрацювання 

матеріалу 

(СРС),  

годин 

Індивідуаль-

ні завдання,  

годин (із об-

сягу СРС)  

Денна форма навчання 

3 семестр 

1 
Тема 1 Лінгвокультурологія як міждисцип-

лінарна галузь науки.  
19 4  2 13  

2 

Тема 2 Теоретичні основи лінгвокультуро-

логії. Вітчизняні й зарубіжні школи та на-

прямки вивчення мови і культури. 
21 4  4 13  

3 
Тема 3 Мовна особистість як рівень прояву 

і формування культури. 
10 2  2 6  

 
Тема 4 Комунікативні моделі культури: ко-

мунікативна поведінка, дискурс. 
11 2  2 7  

 
Тема 5 Концептуальна та мовна картина 

світу: аксіологічні моделі в мові і тексті. 
19 4  2 13  

 Підсумковий модульний контроль 2    2  

4 семестр 

1 
Тема 6 Концепт як лінгвоментальний руб-

рикатор і репрезентант культури. 
19 4  2 13  

2 
Тема 7 Лінгвокультурний аналіз мовних 

сутностей  
28 6  4 18  

3 
Тема 8 Методологія і методи лінгвокульту-

рології. 
19 4  2 13  

 Підсумковий модульний контроль 2    2  

Заочна форма навчання 

3 семестр 

1 Тема 1 Лінгвокультурологія як міждисцип- 19 4  2 13  



 

 

лінарна галузь науки.  

2 

Тема 2 Теоретичні основи лінгвокультуро-

логії. Вітчизняні й зарубіжні школи та на-

прямки вивчення мови і культури. 
21 4  4 13  

3 
Тема 3 Мовна особистість як рівень прояву 

і формування культури. 
10 2  2 6  

 
Тема 4 Комунікативні моделі культури: ко-

мунікативна поведінка, дискурс. 
11 2  2 7  

 
Тема 5 Концептуальна та мовна картина 

світу: аксіологічні моделі в мові і тексті. 
19 4  2 13  

 Підсумковий модульний контроль 2    2  

4 семестр 

1 
Тема 6 Концепт як лінгвоментальний руб-

рикатор і репрезентант культури. 
19 4  2 13  

2 
Тема 7 Лінгвокультурний аналіз мовних 

сутностей  
28 6  4 18  

3 
Тема 8 Методологія і методи лінгвокульту-

рології. 
19 4  2 13  

 Підсумковий модульний контроль 2    2  

Всього з навчальної дисципліни за 

денною формою навчання: 
150 30  20 100  

Всього з навчальної дисципліни за 

заочною формою навчання: 
150 30  20 100  

 



 

 

 

Додаток1  

 

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та оцінювання 

Програмні компете-

нтності /  

результати навчання 

Результат 

навчання за 

дисципліною 

Види навчальних 

занять  

Види навчальної 

діяльності 

Методи, технології 

викладання і нав-

чання 

Засоби нав-

чання 

Методи та критерії  

оцінювання  

ПРН 4. РН 1. Л, ЛЗ 

НД 1 

НД 2 

НД 3 

НД 4 

МН 1 

МН 2 

МН 3 

МН 4 

МН 5 

МН 8 

ЗН 1 

ЗН 2 

ЗН 3 

ЗН 4 

ЗН 6 

М 1 

М 2 

М 3 

М 4 

М 5 

ПРН 8. РН 2. Л, ЛЗ 
НД 2 

НД 4 

МН 3  

МН 4  

МН 5 

МН 6 

МН 7 

МН 8 

ЗН 4 

ЗН 5 

ЗН 6 

М 2 

М 4 

М 5 

ПРН 5. РН 3. Л, ЛЗ 
НД 3 

НД 4 

МН 3 

МН 4 

МН 5 

МН 8 

ЗН 4 

ЗН 5 

ЗН 6 

М 2 

М 4 

М 5 

ПРН 6. РН 4. Л, ЛЗ 

НД 1 

НД 2 

НД 4 

МН 3 

МН 4 

МН 5 

ЗН 4 

ЗН 5 

М 1 

М 2 

М 3 

М 4 

 



 

 

ПРН 4. РН 5. Л, ЛЗ 

НД 1 

НД 2 

НД 3 

НД 4 

МН 3 

МН 5 

МН 8 

МН 9 

ЗН 1 

ЗН 2 

ЗН 3 

ЗН 4 

ЗН 6 

М 1 

М 2 

М 3 

М 4 

М 5 

 


