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І. Опис навчальної дисципліни 
Таблиця 1 (денна форма) 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітня програма, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання  

03 Гуманітарні науки 

035 Філологія 

Мова і література 

(англійська). Переклад 

Бакалавр 

 

Вибіркова 

Рік навчання 2 

Кількість годин/кредитів 

90 год. / 3 кредити 

Семестр 3-ий 

Лекції 24 год. 

Практичні (семінарські) 20 год. 

Консультації  12 год. 

ІНДЗ: немає 

Самостійна робота 34 год. 

Форма контролю: залік 

Мова навчання англійська 

 

Таблиця 1а (заочна форма) 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітня програма, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Зочна форма навчання  

03 Гуманітарні науки 

035 Філологія 

Мова і література 

(англійська). Переклад 

Бакалавр 

Вибіркова 

Рік навчання 2 

Кількість годин/кредитів 

90 год. / 3 кредити 

Семестр 3-ий 

Лекції 8 год. 

Практичні (семінарські) 4 год. 

ІНДЗ: немає 

Самостійна робота 62 год. 

Консультації 16 год. 

Форма контролю: залік 

Мова навчання англійська 

 

ІІ. Інформація про викладача 
Прізвище, ім’я та по 

батькові 
Юшак Вікторія Миколаївна 

Науковий ступінь кандидат філологічних наук 

Вчене звання  

Посада старший викладач кафедри англійської філології 

Контактна інформація 
м.т. (095)6454543 

vika.yushak@gmail.com 

Дні занять  
https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-

inozemnoi-filologii 



Очні консультації: в день проведення лекцій / семінарських 

занять (за попередньою домовленістю). Усі запитання можна 

надсилати на електрону скриньку, зазначену в силабусі. 

 

ІІІ. Опис дисципліни 

1. Анотація курсу. Навчальна дисципліна «Еколінгвістика» призначена 

для студентів 2 року денної форми та 2 року заочної форми навчання 

факультету іноземної філології. Еколінгвістика як наука вивчає взаємозв’язок 

мови та її соціального середовища, тобто суспільства, що використовує мову 

в цілях комунікації. Об’єктом даного курсу є природнє середовище 

функціонування природних мов, екологічний аспект дослідження мови, тобто 

взаємовідношення мови та її соціального середовища. Предметом 

дослідження є стан мови як складної семіотичної системи, зумовлений 

якістю середовища її функціонування (в тому числі соціальними та іншими 

екстралінгвістичними факторами, що впливають негативно або позитивно на 

мовну свідомість соціуму і, як наслідок, на мову і його мовну реалізацію), і, 

відповідно, способи і засоби захисту мови від негативних впливів, з одного 

боку, і шляхи й засоби її збагачення і розвитку, з іншого. 

2. Пререквізити Пропонований курс є логічним продовженням у системі 

дисциплін філологічного напрямку, який сприяє узагальненню і 

систематизації знань про мовознавчі студії, таким чином поглиблюючи 

лінгвістичну компетенцію майбутнього філолога. Базовими знаннями для 

вивчення цього предмету є мовознавчі дисципліни: вступ до мовознавства, 

практична фонетика, практична граматика, лексикологія, основи прикладної 

лінгвістики, дискурсознавство, лінгвокраїнознавство, історія англійської 

мови. Водночас, навчальна дисципліна «Еколінгвістика» інкорпорує наявні 

знання про кожен окремий рівень у динамічну системну модель прикладного 

спрямування, яка дозволяє зрозуміти природу мови як екосистеми, а також 

демонструє міждисциплінарні зв’язки мовознавства з усіма сферами 

наукового пошуку. До постреквізитів (дисциплін, для вивчення яких потрібні 

знання, уміння і навички, що здобуваються в процесі вивчення 

еколінгвістики) належать лінгвістика тексту та функціональна 

лінгвістика, теорграматика, психолінгвістика, соціолінгвістика, 

філософія мови. 

3. Мета і завдання навчальної дисципліни. Мета полягає в ознайомленні 

студентів з теоретико-методологічними засадами еколінгвістики як одного з 

найактуальніших напрямів сучасного мовознавства, у вивченні і засвоєнні 

основних понять і категорій мови, які відображають її соціальну, 

психологічну і філософську сутність та значимість для соціокультурної 

здатності й діяльності людини. 



Основні завдання: 

1. ознайомити студентів з історією виникнення та теоретичними 

засадами еколінгвістики; 

2. сформувати у студентів вміння користуватись термінологічним 

апаратом сучасної еколінгвістики та еколінгвістичного аналізу тексту, що 

є органічним входженням у термінологічний корпус загальної лінгвістичної 

теорії; 

3. ознайомити студентів із проблемами мовної демографії, 

особливостями взаємодії мови та її носіїв з огляду на регіональне, класове чи 

релігійне походження останніх, специфікою інституційної підтримки мови 

(урядові ухвали та законодавчі акти тощо);  

4. навчити студентів аналізувати часові і територіальні фактори 

порушення норм екологічності, явище мовної моди, тенденції і 

закономірності розвитку мов, здійснювати комплексний аналіз мовних явищ 

та процесів, пов’язаних з функціонуванням мов; 

5. ознайомити студентів з сучасними світоглядними позиціями, на базі 

яких реалізовується сучасна європейська демократична мовна політика;  

6. навчити студентів аналізувати проблеми еколінгвального балансу, 

збереження чистоти мовного середовища в умовах системних суспільно-

політичних змін; 

7. розвивати у студентів вміння працювати з науковою літературою, 

аналізувати та систематизувати теорії та концепції провідних зарубіжних 

та вітчизняних еколінгвістів; 

8. навчити студентів застосовувати знання про систему, структуру 

мови, про соціолінгвістичні і комунікативні фактори її використання, про 

роль людського фактору у розвитку мови; 

9. сформувати у студентів вміння знаходити рішення задач, пов’язаних з 

екологічним аналізом конкретних і типових мовних ситуацій, 

виокремлювати порушення мовних норм, комунікативні властивості мови; 

10. навчити студентів аналізувати соціальні чинники та розмаїття 

мовних форм і практично застосовувати набуті знання у практичній 

діяльності та наукових дослідженнях. 

Результати навчання. У результаті вивчення даного курсу студенти будуть 

знати основні поняття й терміни з галузі еколінгвістики; об’єкт, предмет, 

мету, завдання, теоретичні засади еколінгвістики, а також її взаємозв’язок з 

іншими лінгвістичними галузями; особливості мовного планування та мовної 

політики; методи еколінгвістичних досліджень, розроблені у вітчизняному та 

зарубіжному мовознавстві. 

4. Студенти здобудуть наступні компетентності, зокрема: 



 здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел; 

 уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність проведення лінгвістичних досліджень; 

 розуміння і опанування метамовного інструментарію сучасної 

еколінгвістики щодо проблем співвідношення мови та суспільства, взаємодії 

мов, мовних норм, мовних порушень; 

 застосовування екологічного аналізу, екологічної оцінки, екологічного 

моніторингу у мовній сфері з метою побудови шкали екологічності і 

формулювання критеріїв оцінки стану мови; 

 усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних засад; 

 здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як 

особливу знакову систему, її природу, функції, рівні; 

 здатність використовувати в професійній діяльності знання з 

еколінгвістики;  

 здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних 

явищ, інтерпретації тексту; 

 здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов, описувати 

еколінгвальну ситуацію; 

 здатність використовувати в професійній діяльності системні знання 

про тенденції розвитку мов;  

 використання еколінгвістичного підходу під час інтерпретації  мовних 

явищ. 

 

 

5. Структура навчальної дисципліни. 

Таблиця 2 (Денна форма) 

Назви змістових модулів і 

тем 
Усього Лек. Практ. Інд. 

Сам. 

роб. 
Конс. 

Форма 

контролю / 

Бали 

Змістовий модуль 1.  Еколінгвістика: передумови, напрями і перспективи 

Тема 1.  Екологічна 

лінгвістика як наука. 16 4 4  6 2 

ДС + ДБ + 

РК / 

5 

Тема 2.  Поняття 

екологічного балансу у 

сфері мови 

14 4 2  6 2 

ДС + ДБ + 

РК / 

5 

Разом за модулем 1 30 8 6  12 4 10 

Змістовий модуль 2. Мовне планування та мовна політика 

Тема 3. Проблеми мовної 11 4 2  4 1 ДС + ДБ + 



 

Таблиця 2а (Заочна форма)  

демографії РК / 

5 

Тема 4. Специфіка 

інституційної підтримки 

мови 

9 2 2  4 1 

ДС + ДБ + 

РК / 

5 

Тема 5. Рівень 

стандартизації 

мови та особливості 

правописної 

кодифікованості 

10 2 2  4 2 

ДС + ДБ + 

РК / 

5 

Разом за модулем 2 30 8 6  12 4 15 

Змістовий модуль 3.  Норми екологічності мови. 

Тема 6.  Норми мови і 

екологія 14 4 4  4 2 

ДС + ДБ + 

РК / 

5 

Тема 7. Оцінка 

екологічності мовних явищ 16 4 4  6 2 

ДС + ДБ + 

РК / 

10 

Разом за модулем 3 30 8 8  10 4 15 

Види підсумкових робіт Бал 

Модульна контрольна робота 1 Т / 20 

Модульна контрольна робота 2 Т / 20 

Модульна контрольна робота 3 Т / 20 

Усього 90 24 20  34 12 100 

Назви змістових модулів і 

тем 
Усього Лек. Практ. Інд. 

Сам. 

роб. 
Конс. 

Форма 

контролю / 

Бали 

Змістовий модуль 1.  Еколінгвістика: передумови, напрями і перспективи 

Тема 1.  Екологічна 

лінгвістика як наука. 17 2 1  10 4 

ДС + ДБ + 

РК / 

5 

Тема 2.  Поняття 

екологічного балансу у 

сфері мови 

13 1   10 2 

ДС + ДБ + 

РК / 

5 

Разом за модулем 1 30 3 1  20 6 10 

Змістовий модуль 2. Мовне планування та мовна політика 

Тема 3. Проблеми мовної 

демографії 8 1   6 1 

ДС + ДБ + 

РК / 

5 

Тема 4. Специфіка 

інституційної підтримки 

мови 

11 1 1  8 1 

ДС + ДБ + 

РК / 

5 

Тема 5. Рівень 

стандартизації 

мови та особливості 

правописної 

кодифікованості 

11 1   8 2 

ДС + ДБ + 

РК / 

5 

Разом за модулем 2 30 3 1  22 4 15 



 

 

6. Завдання для самостійного опрацювання. 

Таблиця 3 

Тема 

Кількість 

годин 
Питання 

для самостійного 

опрацювання 
денна 

форма 

заочна 

форма 

Тема 1.  Екологічна 

лінгвістика як наука. 
6 10 

Вітчизняні та зарубіжні школи 

еколінгвістики 

Тема 2.  Поняття 

екологічного балансу у 

сфері мови 

6 10 
Екологічно значимі фактори 

функціонування мови 

Тема 3. Проблеми 

мовної демографії 
4 6 Причини вимирання мов 

Тема 4. Специфіка 

інституційної підтримки 

мови 

4 8 Закони про мови 

Тема 5. Рівень 

стандартизації 

мови та особливості 

правописної 

кодифікованості 

4 8 Напрямки мовної освіти 

Тема 6.  Норми мови і 

екологія 
4 8 Мовна мода 

Тема 7. Оцінка 

екологічності мовних 

явищ 

6 12 Рівні загрози існування мов 

Разом: 34 62  

 

ІV. Політика оцінювання 

При вивченні навчальної дисципліни «Еколінгвістика» студент виконує 

завдання згідно з навчальним планом та у відповідності до програми 

силабусу, що включають відвідування лекцій, опрацювання інформаційних 

джерел та літератури, підготовку до семінарських занять (аналіз теоретичних 

відомостей, опрацювання конспекту лекції, володіння термінологічним 

Змістовий модуль 3.  Норми екологічності мови. 

Тема 6.  Норми мови і 

екологія 11 1   8 2 

ДС + ДБ + 

РК / 

5 

Тема 7. Оцінка 

екологічності мовних явищ 19 1 2  12 4 

ДС + ДБ + 

РК / 

10 

Разом за модулем 3 30 2 2  20 6 15 

Види підсумкових робіт Бал 

Модульна контрольна робота 1 Т / 20 

Модульна контрольна робота 2 Т / 20 

Модульна контрольна робота 3 Т / 20 

Усього 90 8 4  62 16 100 



словником дисципліни, підготовку відповідей згідно плану семінарських 

занять, доповнення та коментарі відповідей інших студентів, підготовку 

презентацій).  

Поточним контролем передбачені відповіді на семінарських заняттях, 

що має на меті перевірку рівня знань, присутність на лекціях, наявність 

конспекту та виконання науково-дослідних пошукових (самостійних) 

завдань. Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за три 

змістових модулі (ЗМ), становить 40. 

Учасник освітнього процесу має дотримуватися навчальної етики, 

толерантно ставитися до всіх учасників процесу навчання, дотримуватися 

часових меж та лімітів навчального процесу. 

У разі відсутності з поважної причини на лекційному занятті студент 

представляє конспект теми, яку вивчали на пропущеному занятті. За 

відсутності на практичному (семінарському) занятті знання студента 

оцінюють за результатами усного опитування по темі, що, зокрема, визначає 

рівень володіння тематичними термінами та ключовими поняттями. 

Якщо студент хоче покращити підсумковий бал за аудиторну роботу, 

пропонується підготовка та захист презентації на одну із запропонованих тем 

(на вибір), або написання тез. 

 

V. Підсумковий контроль 

Підсумковий контроль здійснюється лектором і може проводитись 

лише один раз згідно із розкладом проведення лекційних занять. Відсутність 

студента на модульному тесті оцінюється у “0” балів. Повторне складання 

підсумкового модульного контролю для студента можливе за умови його 

відсутності з поважної причини відповідно до графіка, затвердженого 

кафедрою англійської філології. Максимальна кількість балів, яку може 

набрати студент за модульну контрольну роботу в межах змістового модуля, 

становить 20. Максимальна кількість балів за модульний контроль після 

написання трох модульних контрольних робіт дорівнює 60. 

Рівень знань студента за поточний і модульний контроль оцінюється в 

балах, фіксується у журналі після вивчення кожного змістового модуля. 

Підсумкова оцінка за національною шкалою заноситься в залікову відомість. 

У випадку незадовільної підсумкової оцінки або за бажанням 

підвищити рейтинг студент може дібрати бали, виконавши написання 

інформаційно-аналітичного реферату.  

 

VІ. Шкала оцінювання 

Оцінка в балах за всі види навчальної діяльності Оцінка 

90 – 100 Відмінно 

82 – 89 Дуже добре 

75 – 81 Добре 

67 –74 Задовільно 

60 – 66 Достатньо 

1 – 59 Незадовільно 
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