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ВСТУП 

 

Лінгвокультурологія є досить молодою наукою, яка виникла 
наприкінці XX-го століття. Вона розвинулася на межі 

культурології та лінгвістики, а тому її вважають вагомим 

напрямом в межах сучасного мовознавства. 
Лінгвокультурологія вивчає мову як феномен культури, це 

певне бачення світу крізь призму національної мови. 

Представлений курс є пронизаним глибоким культурно-

історичним змістом.  
Предмет вивчення дисципліни "Актуальні проблеми 

лінгвокультурології" складають одиниці мови і дискурсу, які 

володіють культурно-значущим наповненням, що є тим 
своєрідним каналом, за допомогою якого видається можливим 

увійти в культурно-історичний пласт певного ментально-

лінгвального комплексу; культурні семи, фон, традиції, процес, 

простір, концепти, ментальність та етикет. 
Мова та культура є діалектичною єдністю. 

Лінгвокультурологічні студії приділяють пильну увагу 

різноманітним проявам культури народу в мові та мовленні. 
Таким чином, представлений курс спрямований на те, щоб 

сформувати уявлення про універсальне та культурно-

cпецифічне в процесах комунікації, надати інструментарій, який 
допоможе аналізувати мовну і комунікативну поведінку 

учасників спілкування, продемонструвати можливі зони 

комунікативних невдач.  

У цьому навчально-методичному підручнику представлено 
матеріали, які розкривають такі поняття, як: культура, етнос, 

мовна картина світу, концептуальна картина світу, прецедентні 

феномени, міфологізовані мовні одиниці, метафори та символи, 
символічне значення кольоропозначень, стереотипні уявлення, 

особливості політкорекності та ін. У списку рефератів 

запропоновано теми, які здатні детальніше розкрити аналізовані 
сутності. У використаній та рекомендованій літературі містяться 

вітчизняні та зарубіжні джерела із вказаної сфери дослідження.  

Цей курс корисний для студентів, які планують надалі 

займатися науковою діяльністю, здійснювати дослідження 
національних ментально-лінгвальних комплексів та дискурсів, 
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бажають виконувати свої професійні обов’язки, які тісно 

пов’язані з міжкультурним спілкуванням, рекламою, зв'язками з 

громадкістю тощо. Наразі серед лінгвістів спостерігають 
глибоку зацікавленість таким молодим науковим напрямком, як 

лінгвокультурологія. Адже необхідність запровадження цього 

курсу обумовлюється сучасними складними умовами ведення 
міжкультурного діалогу. Враховуючи той факт, що згадана 

наука іще знаходиться у стадії свого становлення, при створенні 

цього курсу варто розглядати наукові дослідження вчених із 

різних сфер гуманітарного знання.  




