
Дисципліна Дисципліна 4 

«Еколінгвістика» 

Рівень BO Бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

035 Філологія / Мова і література 

(англійська). Переклад 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність Денна форма: 2 курс, 3 семестр, 3 кредити  

Заочна форма: 2 курс, 3 семестр, 3 кредити 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Денна форма – 90 год.  

(лекції – 24 год., практичні – 20 год.)  

Заочна форма – 90 год.  

(лекції – 8 год., практичні – 4 год.) 

Мова викладання англійська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Кафедра англійської філології 

Автор дисципліни Кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри англійської філології 

Юшак Вікторія Миколаївна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Рівень володіння англійською мовою не 

нижче, ніж В2 

Що буде вивчатися У курсі еколінгвістики ви дізнаєтеся про 

взаємодію мови та її навколишнього 

середовища, тобто суспільства, що 

використовує мову в цілях комунікації; 

вивчите проблеми мовної демографії, 

особливості взаємодії мови та її носіїв з 

огляду на регіональне, класове чи релігійне 

походження останніх, специфіку 

інституційної підтримки мови (урядові 

ухвали та законодавчі акти тощо); з’ясуєте 

ставлення мовців до мови, рівень 

стандартизації мови та особливості 

правописної кодифікованості, можливості 

впливати на розробку мовного планування 

та мовної політики; усвідомите, що 

існування (збереження) складних 

системних комплексів як у природі, так і в 

мовній сфері стає можливим лише за умови 

свідомого недопущення впливів, які 

призводять до втрати ними балансу; 

проаналізуєте часові і територіальні 

фактори порушення норм екологічності, 



явище мовної моди, тенденції і 

закономірності розвитку мов; ознайомитесь 

з сучасними світоглядними позиціями, на 

базі яких реалізовується сучасна 

європейська демократична мовна політика; 

дослідите проблеми еколінгвального 

балансу, збереження чистоти мовного 

середовища в умовах системних суспільно-

політичних змін. 

Чому це цікаво/треба вивчати Ви переконаєтесь, що існування та 

збереження складних системних 

комплексів як у природі, так і в мовній 

сфері, стає можливим лише за умови 

свідомого недопущення впливів, які 

призводять до втрати ними балансу; 

ознайомитесь з можливостях впливати на 

розробку мовного планування та мовної 

політики: навчитесь здійснювати 

екологічний аналіз, екологічну оцінку, 

екологічний моніторинг у мовній сфері, 

будувати шкалу екологічності і формувати 

критерії оцінки стану мови. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Ви навчитеся:  

 користуватися термінологією 

еколінгвістики; 

 застосовувати знання про систему, 

структуру мови, про 

соціолінгвістичні і комунікативні 

фактори її використання, про роль 

людського фактору у розвитку мови; 

 здійснювати комплексний аналіз 

мовних явищ та процесів, пов’язаних 

з фунціонуванням мов; 

 знаходити рішення задач, пов’язаних 

з екологічним аналізом конкретних і 

типових мовних ситуацій; 

 виокремлювати порушення мовних 

норм, комунікативні властивості 

мови. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

Завдяки цьому курсу ви розширите свій 

теоретико-методологічний кругозір, що 

стане вам у нагоді для майбутньої 

професійної роботи у найрізноманітніших 

сферах: дослідницько-викладацькій, мовної 



політики, аналітики. Вивчення 

пропонованого курсу покращить ваші 

соціальні, комунікативні та мовленнєві 

навички.  

Інформаційне забезпечення Силабус дисципліни, навчально-методичні 

матеріали (включно з відео, аудіо-

подкастами, фільмами) 

Web-посилання на (опис 

дисципліни) 

силабус навчальної 

дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

 

 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

