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ДИСЦИПЛІНА «ЕКОЛІНГВІСТИКА ЯК НАПРЯМ ПРИКЛАДНОГО МОВОЗНАВСТВА» 

 
 

Анотація. Дисципліна «Еколінгвістика як напрям прикладного мовознавства» належить до 
переліку освітніх компонентів гуманітарної галузі, запропонованих аспіранту (ад’юнкту) для 
вільного вибору. Міждисциплінарність сучасного наукового знання зумовлює появу, 
становлення й розвиток нових мовознавчих напрямів, зокрема еколінгвістики. Проблематика 
курсу сфокусована на різновекторному вивченні еколінгвістичних модусів дискурсивного 
простору України в європейському полікультурному континуумі, спричиненому подальшою 
динамікою глобалізаційних процесів, що актуалізують потреби виявлення, систематизації, 
параметризації та моделювання тих природних і соціальних домінант мови й мовлення, які 
сприяють розвитку, збереженню та безпеці національної мови. Курс передбачає 
ознайомлення аспірантів із теоретико-методологічним апаратом, інструментарієм і 
проблематикою еколінгвістики у ракурсі світоглядної синергетичної парадигми сучасного 
наукового знання, що ґрунтується на гармонійному поєднанні традиційних і новітніх 
засадничих принципів гуманітаристики, зокрема мовознавства. 
Мета навчальної дисципліни: сприяти набуттю й розвитку фахових компетентностей 
аспірантів шляхом ознайомлення їх із основами еколінгвістики як міждисциплінарного напряму 
прикладного мовознавства, його метамовою, методиками аналізу, місцем у парадигмі новітніх 
лінгвістичних пошуків. Виробити у здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня 
навички аналізу природних і соціальних домінант мови й мовлення із застосуванням методів і 
прийомів прикладної лінгвістики, що передбачають залучення інструментарію природничих 
наук. 
Попередні вимоги: аспірант (ад’юнкт) повинен знати: вільно володіти українською / 
англійською мовами; основними прийомами пошуку та аналізу наукової інформації; 
орієнтуватись у сучасній лінгвістичній літературі; знати основи філософії, теорію та 
методологію мовознавства, основні традиційні й сучасні лінгвістичні напрями; володіти 
мовознавчою метамовою та навичками лінгвістичного аналізу тощо. 
Змістовні модулі: 

 Еколінгвістика: метамова, інструментарій, проблематика.  

 Еколінгвістичні модуси як когнітивно-семіотичні структури мовної свідомості. 

 Природні VS соціальні домінанти екології мови та мовлення.  

 Екологія дискурсивного простору України в європейському полікультурному 
континуумі. 

Мова викладання: українська / англійська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.03.25 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: викладається в обсязі 120 години (4 кредитів ЄКТС), зокрема: лекцій – 
18 годин, практичні заняття – 4 годин, консультацій – 2 години, самостійна робота – 96 години. 
Форма підсумкового контролю: екзамен.  
Кількість кредитів: 4 
Викладач: Ігор Русланович Корольов, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри 
полоністики. 
Посилання на профіль викладача: https://philology.knu.ua/struktura-if/kafedry/kafedra-
polonistyky/spivrobitnyky-kafedry/korolyov-ihor/ 
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