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Назва курсу Географія мов в Україні 

Адреса викладання 

курсу 

вул. Дорошенка 41, 79005, Львів 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

географічний факультет,  

кафедра географії України 

 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

10 Природничі науки 
103 “Науки про Землю”, 106 “Географія” 

Викладачі курсу Лозинський Роман Мар’янович, доктор географічних наук, професор,  

завідувач кафедри географії України 

Контактна інформація 

викладачів 

Корпоративна пошта: roman.lozynskyy@lnu.edu.ua 
Персональна сторінка: 

https://geography.lnu.edu.ua/employee/lozynskyj-roman-maryanovych  

Географічний факультет, вул. Дорошенка, 41, каб. 59 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Вівторок: 15:05 – 16:40 (вул. Дорошенка, 41, каб. 59)  

Також проводяться он-лайн консультації в Microsoft Teams де створено 

команду з назвою курсу. Для погодження часу консультацій потрібно 

писати на електронну пошту викладача.  

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/geography  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб у них сформувалося цілісне уявлення 

про сучасну географію мов в Україні.  

Коротка анотація 

курсу 

Курс “Географія мов в Україні” є вибірковою дисципліною для 

студентів-магістрів, що навчаються за різними освітніми програмами 

географічного факультету на другому році підготовки в ІІ семестрі в 

обсязі _3_ кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). Зміст курсу зорієнтований на вивчення 

географічних аспектів найважливіших мовних проблем України. 

Мета та цілі курсу Метою курсу є надання студентам базових знань про сучасну 

географію мов в Україні. 

Цілі: сприяти формуванню фахового світогляду студентів; навчити 

здобувачів встановлювати міждисциплінарні зв’язки; надати знання 

про найважливіші етномовні процеси, теорії і концепти, провідні 

напрямки досліджень, наукову літературу тощо 

Література для 

вивчення дисципліни 

Лозинський Р. М. Географія мов в Україні. Навч. посібн. / Роман 

Лозинський. – Львів: Вид-во «ЛІГА Львів», 2012. – 146 с. 

Лозинський Р. М. Мовна ситуація в Україні (суспільно-географічний 

погляд) / Роман Лозинський. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 

2008. – 358 с. 

Атлас української мови : у 3 т.; Т. 1. Полісся, Середня Наддніпрянщина 

і суміжні землі. – К.: Наук. думка, 1984 – 498 с.; Т. 2. Волинь, Наддніст-

рянщина, Закарпаття і суміжні землі. – К. : Наук. думка, 1988 – 520 с.; 

Т. 3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, 

Причорномор’я і суміжні землі. –  К.: Наук. думка, 2001 – 267 с. 

Залізняк Г. Мовна ситуація Києва : день сьогоднішній та прийдешній / 

Ганна Залізняк, Лариса Масенко. – К. : Видавничий дім “КМ 

Академія”, 2001. – 95 с.  

Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу Усього 32 год. аудиторних занять (з них 16 год. лекцій, 16 год. 

mailto:roman.lozynskyy@lnu.edu.ua
https://geography.lnu.edu.ua/employee/lozynskyj-roman-maryanovych
https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/geography
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лабораторних робіт/практичних занять) та 58 год. самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

знати: поняттєво-термінологічний апарат мовно-географічної 

проблематики; історико-географічні особливості формування сучасної 

мовної ситуації в Україні; сучасну мовну ситуацію в Україні та її 

територіальні особливості; особливості впливу мовних проблем 

України на різноманітні сфери суспільного-життя; актуальні мовні 

проблеми України; тенденції розвитку мовної ситуації в державі. 

вміти: здійснювати реферування наукової мовної-географічної 

українознавчої літератури; здійснювати пошук статистичної та 

довідкової інформації для оцінки мовно-географічних процесів в 

Україні; робити самостійний регіональний аналіз мовної ситуації та 

здійснювати оцінку її впливу на різноманітні сфери суспільного життя 

Ключові слова географія мов, етномовний процес, рідна мова, розмовна мова, 

етномовне районування, перепис 

Формат курсу Очний, дистанційний 

 Проведення лекцій, семінарів та консультації для кращого розуміння 

тем 

Теми Подано в таблиці нижче 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з нормативних 

географічних дисциплін бакалаврату, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату географії, розуміння її джерел  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Семінарські заняття, дискусія, індивідуальні заняття, самостійна 

робота, проблемні бесіди, метод кейсів, творче індивідуальне завдання 

тощо 

Необхідне обладнання Персональний комп’ютер, загальнодоступне програмне забезпечення, 

доступ до Інтернету, проектор 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням: поточна успішність (активна участь на 

семінарах) – 80 балів (10 балів за семінар), індивідуальне завдання – 20 

балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

Академічна доброчесність: Роботи здобувачів є їх оригінальними 

дослідженнями та міркуваннями. Жодні форми порушення академічної 

доброчесності не толеруються. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

студенти відвідають усі зайняття курсу.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Питання до заліку чи 

екзамену 

Тема 1. Теоретичні засади географічного дослідження мовної 

проблематики. 

Наукові дисципліни мовно-географічного спрямування. 

Лінгвістична географія. Етномовна географія. Діалектологія. Мовно-



 4 

культурна географія. Поняття «мова», «ідіом», «діалект», «говір», 

«говірка», «мовна ситуації. «мовний простір», «територіальна 

організація мовного простору», «етномовні процеси». Чинники мовної 

ситуації. 

Тема 2. Джерела географічного дослідження мовної ситуації. 

Переписи населення як головне джерело географічного 

дослідження мовного складу населення. Головні показники мовної 

належності: рідна мова, розмовна мова, побутова мова, материнська 

мова. Мовні критерії в програмах переписів населення на території 

України. Матеріали поточної статистики як джерело інформації про 

мовну ситуації. Соціологічні дослідження мовної ситуації. 

Картографічні джерела. 

Тема 3. Історико-географічні особливості розвитку мовної 

ситуації в Україні. 

Формування та розвиток мовної ситуації в Україні до ХХ ст. 

Мовна ситуації в Україні та її територіальні особливості в на початку 

ХХ ст. Мовна ситуація в Україні у міжвоєнний період. Мовна ситуація 

за матеріалами радянських переписів післявоєнного періоду. Мовна 

ситуація напередодні проголошення незалежності України. Зміна 

спрямування мовної ситуації в Україні в перше десятиріччя після 

проголошення незалежності держави. 

Тема 4. Мовний склад населення сучасної України. 

Мовна склад населення України за матеріалами перепису 

населення 2001 р. Поширення української мови. Поширення російської 

мови. Поширення інших етнічних мов: кримськотатарської, 

румунської, угорської, болгарської, польської, гагаузької й ін. 

Територіальні особливості мовного складу населення. Мовний склад 

населення найбільших міст України. 

Тема 5. Етномовні процеси в Україні. 

Класифікація етномовних процесів. Поширення двомовності в 

України: причини ат територіальні особливості. Багатомовність в 

Україні. Мовна асиміляція в Україні, її причини та наслідки. Мовна 

русифікація, головні ареали мовної русифікації населення. Мовна 

українізації населення. 

Тема 6. Територіальна організація мовного простору України. 

Мовна карта України. Етномовне районування України. 

Етномовна регіоналізація України. Характеристика мовної ситуації в 

етномовних регіонах.  

Тема 7. Географія діалектів і говорів в Україні. 

Поняття «наріччя», «діалект», «говір», «говірка». Карти говорів 

Української мови І. Зілинського і Ф. Жилка. Атлас української мови та 

його роль для розвитку лінгвістичної географії України. 

Тема 8. Тенденції та проблеми мовної ситуації в Україні. 

Тенденції розвитку мовної ситуації в Україні за матеріалами 

соціологічних досліджень. Актуальні проблеми розвитку мовної 

ситуації в України. 

Тема 9. Мовна політика в Україні та шляхи її оптимізації. 

Поняття «мовна політика». Принципи формування мовної 

політики. Складові мовної політики. Нормативно-правові засади 
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формування мовної політики в Україні. Мовна політика в Україні у 90-

х роках ХХ ст. – на початку ХХІ ст. Сучасна мовна політика в Україні. 

Регіональні аспекти мовної політики. 
Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 
Схема курсу 

№ Тема 
Лекції, 

год. 
Семінари, 

год 
Самостійна 
робота, год. 

1 Теоретичні засади географічного дослідження мовної 

проблематики.  
2 2 7 

2 Джерела географічного дослідження мовної ситуації  2 2 7 

3 Історико-географічні особливості розвитку мовної ситуації 

в Україні 
2 2 7 

4 Мовний склад населення сучасної України 2 2 7 

5 Етномовні процеси в Україні 2 2 6 

6 Територіальна організація мовного простору України. 2 2 6 

7 Географія діалектів і говорів в Україні. 2 2 6 

8 Тенденції та проблеми мовної ситуації в Україні 1 1 6 

9 Мовна політика в Україні та шляхи її оптимізації 1 1 6 

 Всього 16 16 58 
 


