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ДИСЦИПЛІНА «ЕТНОМОВНИЙ ПРОСТІР СЛОВ’ЯНСЬКОГО СВІТУ» 
 
Анотація. Дисципліна «Етномовний простір слов’янського світу» належить до переліку 
вибіркових навчальних дисциплін за освітньо-науковим рівнем «доктор філософії». Вона 
забезпечує формування у докторанта науково-дослідницької компетентності та передбачає 
поглиблене вивчення етапів розвитку мов народів сучасної Славії та їхній сучасний стан у 
контексті міждисциплінарної методології славістики як комплексу наук філологічного і, ширше, 
гуманітарного циклу, висвітлення місця мовної культури народу, мова якого відповідає фахові 
докторанта-славіста,у європейському мовно-культурному ареалі, розвиток вміння аналізувати 
відомості, пов’язані з мовою і культурою цього народу, в етнолінгвістичному та 
лінгвокультурологічному аспектах. 
Мета навчальної дисципліни: оволодіння теоретико-методологічним апаратом 
етнолінгвістики та лінгвокультурології у контексті міждисциплінарного славістичного підходу. 
Попередні вимоги: аспірант (ад’юнкт) повинен знати: слов’янську мову на рівні не нижче В2; 
основні прийоми пошуку та аналізу наукової інформації; основи порівняльно-історичного та 
зіставно-типологічного вивчення слов’янських мов, основи історико-етимологічного аналізу 
слов’янської лексики, основи теорії та методології загальної філології, етнолінгвістики та 
лінгвокультурології, засади семіотичного підходу до аналізу явищ мови і культури. 
Після закінчення курсу аспірант (ад’юнкт) повинен вміти: аналізувати та оцінювати відомості 
слов’янських мов та їх діалектів у компаративній та типологічній перспективі, а також у 
перспективі зв’язку мови з вторинними знаковими системами, застосовувати комплексну 
методику лінгвославістики для етнолінгвістичних та лінгвокультурологічних студій, 
здійснювати аналіз слов’янського мовного і культурного матеріалу у зіставленні з відповідним 
матеріалом інших мовно-культурних ареалів Європи та світу. 
Змістовий модуль: 

 Мовно-культурні взаємини слов’ян та інших етносів у давню епоху та їхні сліди у мовній 
культурі сучасних слов’янських народів. 

 Відображення історії ключових культурних концептів в історії та етимології слов’янської 
лексики. 

Кількість кредитів: 4 
Мова викладання: українська або одна зі слов’янських. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.03.13 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: викладається в обсязі 120 годин (4 кредити ЄКТС), зокрема: лекційні 
заняття –18 год.; практичні заняття – 4 години, консультації – 2 год., самостійна робота – 
96 годин.  
Форма підсумкового контролю: іспит. 
Викладач: Тетяна Олександрівна Черниш, доктор філологічних наук, професор кафедри 
слов’янської філології. 
Інформація про викладача: https://philology.knu.ua/struktura-if/kafedry/kafedra-slovianskoi-
filolohii/spivrobitnyky/chernysh/ 
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