
Картка самостійної роботи студента 247б групи  

спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)  

з дисципліни «Етнолінгвістика та лінгвокультурологія» 

Кредит та тема  Академічний контроль 

(форма представлення) 

Кількість 

балів (за 

видами 

роботи) 

Кіль-

кість 

балів за 

кредит 

Термін вико-

нання (тижні) 

Викла-

дач 

(під-

пис) 

Кредит № 1. 

Тема: 

«Етнолінгвістика 

як наука та 

навчальна 

дисципліна».  

 Антропоцентрична парадигма в мові та літературі.  

 

20 60 15.10. – 19.10.  

Методи етнолінгвістики.  10 21.10. – 23.10.  

Етнолінгвістика у колі суміжних дисциплін. Презентація.  

Проблеми сучасної етнолінгвістики. 

30 

 

24.10. – 26.10.  

В. фон Гумбольдт та О. Потебня: порівняльний аспект 

дослідження мови і культури. 

10 24.10. – 26.10.  

Кредит № 2. 

Тема: «Етнічні 

процеси та мова».  

Зв’язок мови та культури. Функції мови. 10 65 28.10. – 30.10.  

Мова як репрезентант етнічної свідомості. Творче 

завдання: написати твір про значення мови на одну 

літеру.  

20 29.10. – 31.10.  

Особливості українського національного характеру (за 

творами української художньої літератури).  

35 01.11. – 04.11.  

Кредит № 3. Тема: 

«Етнічні аспекти 

мовної політики» 

 

Влада і мовно-інформаційний простір.  5 25 04.11. – 06.11.  

Охарактеризувати одну із «чорних» дат в історії 

української мови.  

20 06.11. – 09.11.  

Кредит № 4. 

Тема: «Основні 

поняття й 

термінологічний 

апарат 

етнолінгвістики».  

Особливості національно-мовної картини світу українців. 10 50 11.11. – 13.11.  

Характеристика концептів (Україна, війна, жінка, добро і 

зло та ін.). 

20 14.11. – 16.11.  

Характеристика етносимволів України (хліб-сіль, піч, 

гарбуз, рушник і т.ін.). 

20 18.11. – 20.11. 

Кредит № 5. 

Тема: «Лексичний 

склад мови як 

відображення 

мовної картини 

світу».  

Міфи в літературі. Український гороскоп.  20 70 21.11. – 23.11.  

Особливості українського релігійного фольклору. 

Обрядова лексика в календарно-обрядовій поезії.  

30 25.11. – 27.11.  

Символіка кольоропозначень у слов’янських мовах. 

Фразеологізми.  

20 27.11. – 30.11. 

 

 

Кредит № 6. 

Тема: 

«Ономастична 

лексика лексика в 

етнолінгвістичних 

дослідженнях» 

Давні імена, мотиви, способи називання, символіка. 10 

35 

02.12. – 06.12  

Народна астрономія.  10 09.12. – 13.12.  

Зооніми на міжмовному рівні. 15 16.12. – 18.12.  

Кредит № 7. 

Тема: 

«Етнолінгвістичні 

дослідження 

сучасного 

художнього 

твору». 

Прецедентні ороніми (на прикладі сучасної української 

прози).  

10 

55 

19.12. – 21.12.  

Прецедентні імена письменників та їх функціювання в 

текстах  сучасної поезії. 

 

45 23.12. – 26.12.  

Всього балів за самостійну роботу 360 360   

ВСЬОГО за семестр – 128 год. 

Картку отримав ___________________     (ПІБ студента) 

 (підпис) 

 

 

 

  



Картка самостійної роботи студента 347 б групи  

спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)  

з дисципліни «Етнолінгвістика та лінгвокультурологія» 

 

Кредит та тема  Академічний контроль 

(форма представлення) 

Кількість 

балів (за 

видами 

роботи) 

Кіль-

кість 

балів за 

кредит 

Термін вико-

нання (тижні) 

Викла-

дач 

(під-

пис) 

Кредит № 1. 

Тема: 

«Етнолінгвістика 

як наука та 

навчальна 

дисципліна».  

Етнолінгвістика у колі суміжних дисциплін. Презентація.   20 50 07.10. – 09.10.  

Антропоцентрична парадигма в мові та літературі.  

 

20 07.10. – 09.10.  

Проблеми сучасної етнолінгвістики. 10 

 

07.10. – 09.10.  

Кредит № 2. 

Тема: «Етнічні 

процеси та мова».  

Зв’язок мови та культури. Функції мови. 10 50 10.10. – 12.10.  

Творче завдання: написати твір про значення мови на 

одну літеру.  

20 10.10. – 12.10.  

Особливості українського національного характеру (за 

творами художньої літератури).  

20 10.10. – 12.10.  

Кредит № 3. 

Тема: «Основні 

поняття й 

термінологічний 

апарат 

етнолінгвістики».  

Давні імена, мотиви, способи називання, символіка. 20 50 15.10. – 18.10.  

Характеристика концептів (Україна, війна, жінка, добро і 

зло та ін.). 

20 15.10. – 18.10.  

Етнолінгвістична характеристика словесних символів 

України (хліб-сіль, піч, гарбуз, рушник і т.ін.). 

10 19.10. – 21.10. 

Кредит № 4. 

Тема: «Лексичний 

склад мови як 

відображення 

народної картини 

світу».  

Міфи в літературі. Український гороскоп.  10 50 19.10. – 21.10.  

Особливості українського релігійного фольклору. 

Обрядова лексика в календарно-обрядовій поезії.  

20 21.10. – 23.10.  

Символіка кольоропозначень у слов’янських мовах. 

Фразеологізми.  

20 21.10. – 23.10.  

Кредит № 5. 

Тема: 

«Етнолінгвістичні 

дослідження 

сучасного 

художнього 

твору». 

Прецедентні ороніми (на прикладі сучасної української 

прози).  

20 

40 

24.10. – 26.10.  

Прецедентні імена письменників та їх функціювання в 

текстах  сучасної поезії. 

20 

 

24.10. – 26.10.  

Всього балів за самостійну роботу 240 240   

ВСЬОГО за семестр – 112 год. 

Картку отримав ___________________     (ПІБ студента) 

 (підпис) 

 

  



Картка самостійної роботи студента 607б групи  

спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)  

з дисципліни «Етнолінгвістика та лінгвокультурологія» 

 

Кредит та тема  Академічний контроль 

(форма представлення) 

Кількість 

балів (за 

видами 

роботи) 

Кіль-

кість 

балів за 

кредит 

Термін вико-

нання (тижні) 

Викла-

дач 

(під-

пис) 

Кредит № 1. 

Тема: 

«Етнолінгвістика 

як наука та 

навчальна 

дисципліна».  

Етнолінгвістика у колі суміжних дисциплін. Презентація.   20 50 07.10. – 09.10.  

Антропоцентрична парадигма в мові та літературі.  

 

20 07.10. – 09.10.  

Проблеми сучасної етнолінгвістики. 10 

 

07.10. – 09.10.  

Кредит № 2. 

Тема: «Етнічні 

процеси та мова».  

Зв’язок мови та культури. Функції мови. 10 50 10.10. – 12.10.  

Творче завдання: написати твір про значення мови на 

одну літеру.  

20 10.10. – 12.10.  

Особливості українського національного характеру (за 

творами художньої літератури).  

20 10.10. – 12.10.  

Кредит № 3. 

Тема: «Основні 

поняття й 

термінологічний 

апарат 

етнолінгвістики».  

Давні імена, мотиви, способи називання, символіка. 20 50 15.10. – 18.10.  

Характеристика концептів (Україна, війна, жінка, добро і 

зло та ін.). 

20 15.10. – 18.10.  

Етнолінгвістична характеристика словесних символів 

України (хліб-сіль, піч, гарбуз, рушник і т.ін.). 

10 19.10. – 21.10. 

Кредит № 4. 

Тема: «Лексичний 

склад мови як 

відображення 

народної картини 

світу».  

Міфи в літературі. Український гороскоп.  10 50 19.10. – 21.10.  

Особливості українського релігійного фольклору. 

Обрядова лексика в календарно-обрядовій поезії.  

20 21.10. – 23.10.  

Символіка кольоропозначень у слов’янських мовах. 

Фразеологізми.  

20 21.10. – 23.10.  

Кредит № 5. 

Тема: 

«Етнолінгвістичні 

дослідження 

сучасного 

художнього 

твору». 

Прецедентні ороніми (на прикладі сучасної української 

прози).  

20 

40 

24.10. – 26.10.  

Прецедентні імена письменників та їх функціювання в 

текстах  сучасної поезії. 

20 

 

24.10. – 26.10.  

Всього балів за самостійну роботу 240 240   

ВСЬОГО за семестр – 112 год. 

Картку отримав ___________________     (ПІБ студента) 

 (підпис) 

  



Картка самостійної роботи студента 647б групи  

спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)  

з дисципліни «Етнолінгвістика та лінгвокультурологія» 
 

Кредит та тема  Академічний контроль 

(форма представлення) 

Кількість 

балів (за 

видами 

роботи) 

Кіль-

кість 

балів за 

кредит 

Термін вико-

нання (тижні) 

Викла-

дач 

(під-

пис) 

Кредит № 1. 

Тема: 

«Етнолінгвістика 

як наука та 

навчальна 

дисципліна. 

Етнічні процеси 

та мова»».  

 Історія виникнення етнолінгвістики.  10 60 07.10. – 09.10.  

Етнолінгвістика у колі суміжних дисциплін. Презентація. 

Проблеми сучасної етнолінгвістики. 

20 07.10. – 09.10.  

Зв’язок мови та культури. Функції мови. 10 

 

07.10. – 09.10.  

Творче завдання: написати твір про значення мови на 

одну літеру. 

20   

Кредит № 2. 

Тема: «Основні 

поняття й 

термінологічний 

апарат 

етнолінгвістики». 

Інформаційна мовна політика.  10 50 10.10. – 12.10.  

Скласти списки «чорних» дат для української мови.  20 10.10. – 12.10.  

Укласти словник етнотермінів.  20 10.10. – 12.10.  

Кредит № 3. 

Тема: «Лексичний 

склад мови як 

відображення 

народної картини 

світу». 

Характеристика дефініцій: «концепт», «символ», 

«поняття». 

20 60 15.10. – 18.10.  

Міфи в літературі. Символіка кольоропозначень у 

слов’янських мовах. Фразеологізми. 

20 15.10. – 18.10.  

Укласти словник ономастичних термінів.  20 19.10. – 21.10. 

Кредит № 4. 

Тема: 

«Етнолінгвістичні 

дослідження 

сучасного 

художнього 

твору». 

Прецедентні ороніми (на прикладі сучасної української 

прози).  

20 

40 

24.10. – 26.10.  

Прецедентні імена письменників та їх функціювання в 
текстах  сучасної поезії. 

20 24.10. – 26.10.  

Всього балів за самостійну роботу 210 210   

ВСЬОГО за семестр – 120 год. 

Картку отримав ___________________     (ПІБ студента) 

 (підпис) 

 

 

 

 


