
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА В СОЦІОЛІНВІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ 

  

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни: вибіркова Форма навчання:  денна, заочна    

Освітній ступінь: БАКАЛАВР                              

Галузь знань:  01 Освіта  / 03 Гуманітарні науки               

Спеціальність:  014 Середня освіта / 035 Філологія                     

Рік навчання:  4    Семестр:   VІІ    

Кількість кредитів (годин): 4_ (денна форма: 48 год.: 24 - лекції; 24 - семінарські; 72 - 

самостійна робота; заочна форма: 12 год.: 6 - лекції; 6 - семінарські; 102 - самостійна робота;) 

Мова викладання:  українська     

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=935 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ:  Колесников Андрій Олександрович        

Науковий ступінь, вчене звання, посада: д.філол.н., доц., завідувач кафедри української 

мови і літератури                                                             

Кафедра: української мови і літератури         

Робочій e-mail:  akolesnykov2015@ukr.net        

Години консультацій на кафедрі: четвер 14.00 – 16.00       

 

3. Опис та мета дисципліни 

Мета курсу “Українська мова у соціолінгвістичному аспекті” – ознайомити студентів з  

базовими поняттями української соціолінгвістики, типами мовних ситуацій, причинами та 

наслідками мовних контактів, найважливішими різнотипними соціолінгвістичними 

аспектами функціонування сучасної української мови. 

Процес навчання здійснюється з урахуванням сучасних напрацювань в українській 

лінгвістиці та дидактиці. 

У курсі передбачено використання інформації теоретичного та прикладного характеру 

зі вступу до мовознавства, сучасної української літературної мови, стилістики, педагогіки, 

психології, соціології тощо. 

 

4. Результати навчання 

Структура курсу спрямована на сприяння усвідомленню студентами того, що 

соціальна природа української мови, її суспільні функції, взаємозв’язок мови й суспільства 

належать до актуальних проблем сучасної лінгвістики, а також на розвиток творчих 

здібностей та пізнавально-пошукові інтересів здобувачів освіти. 

 

 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=935


Опанувавши цей курс, студенти  

знатимуть: 

 основні поняття, проблеми й методи соціолінгвістики; 

 особливості комунікативної діяльності людини, функції мови; 

 специфіку соціальних діалектів української мови: жаргону, сленгу, арго; 

 взаємозв’язок понять мова і етнос, мова і культура, мова і релігія; 

 гендерні відмінності у мові; 

 типи мовних ситуації, сутність бі- та полілінгвізму; 

 аспекти і вектори мовних контактів; 

 ареально-хронологічні моделі змішування мов; 

 поняття інтерференції як одного з чинників мовних змін та розвитку мови; 

          вмітимуть:  

 відрізняти соціальні діалекти від територіальних, встановлювати зв’язок між ними;  

 визначати тип мовної ситуації за певними ознаками і з різною локалізацією (країна, 

регіон, населений пункт); 

 при аналізі мовного матеріалу визначати вектори мовних контактів та ареально-

хронологічні моделі змішування мов; 

 аналізувати мовлення мешканців межиріччя Дністра і Дунаю з урахуванням 

соціолінгвістичної ситуації регіону та наслідків міжмовних і міждіалектних контактів. 

 

5. Структура дисципліни 

Тема № 1.  Вступ.  Соціолінгвістика як наука 

              

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацюванн

я 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Предмет, завдання і 

методи 

соціолінгвістики. 

2. Витоки 

соціолінгвістики. 

3. Соціологічна школа в 

мовознавстві. 

4. Сучасна українська 

соціолінгвістика.  

5. Основні поняття 

соціолінгвістики. Мовна 

спільнота. Мовний код. 

Соціально-

комунікативна система. 

Мовна ситуація. 

Соціальна 

диференціація мови. 

Соціолект. Перемикання 

кодів. 

1. Антошкіна Л. І., Красовська Г. М., Сигеда П. І., 

Сухомлинов О. М. Соціолінгвістика : Навчальний 

посібник. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд.», 2007. 360 с. 

URL: 

https://suchomlynow.pl/assets/files/publikacje/socjolingwistyka

.pdf 

2. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник для 

студентів філологічних спеціальностей вищих закладів 

освіти. K. : Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

3. Масенко Л. Т. Нариси з соціолінгвістики. К.: Видавничий 

дім «Києво-Могилянська академія», 2010. 242 с. 

4. Масенко Л. Т. Українська соціолінгвістика: вивчення 

проблем мовної політики. Українська мова. 2008. № 1. С. 

13–23. 

5. Масенко Л. Суржик: між мовою і язиком. Вид. 2-ге. К. : 

Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2019. 202 

с. 

6. Мацюк Г. До витоків соціолінгвістики: Соціолінгвістичний 

напрям у мовознавстві к. Львів, 2008. 432 с.  

7. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 с. 

8. Шумарова Н. П. Соціолінгвістика. К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2015. 157 с. 

Семінарське заняття (4 

год.): 

1. Предмет, завдання і 

1. Антошкіна Л. І., Красовська Г. М., Сигеда П. І., 

Сухомлинов О. М. Соціолінгвістика : Навчальний 

посібник. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд.», 2007. 360 с. 

https://suchomlynow.pl/assets/files/publikacje/socjolingwistyka.pdf
https://suchomlynow.pl/assets/files/publikacje/socjolingwistyka.pdf


методи 

соціолінгвістики. 

2. Витоки 

соціолінгвістики. 

3. Соціологічна школа в 

мовознавстві. 

4. Сучасна українська 

соціолінгвістика.  

5. Основні поняття 

соціолінгвістики. Мовна 

спільнота. Мовний код. 

Соціально-

комунікативна система. 

Мовна ситуація. 

Соціальна 

диференціація мови. 

Соціолект. Перемикання 

кодів. 

URL: 

https://suchomlynow.pl/assets/files/publikacje/socjolingwistyka

.pdf 

2. Масенко Л. Т. Нариси з соціолінгвістики. К.: Видавничий 

дім «Києво-Могилянська академія», 2010. 242 с. 

3. Масенко Л. Т. Українська соціолінгвістика: вивчення 

проблем мовної політики. Українська мова. 2008. № 1. С. 

13–23. 

4. Масенко Л. Суржик: між мовою і язиком. Вид. 2-ге. К. : 

Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2019. 202 

с. 

5. Мацюк Г. До витоків соціолінгвістики: Соціолінгвістичний 

напрям у мовознавстві к. Львів, 2008. 432 с.  

6. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 с. 

7. Шумарова Н. П. Соціолінгвістика. К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2015. 157 с. 

Завдання для самостійної 

роботи: 

1. Опишіть завдання 

макро- та 

мікросоціолінгвістики. 

2. Законспектувати 

інформацію такого 

змісту:  

Соціолінгвістика у 

США: загальна 

характеристика, чільні 

постаті. 

Термін виконання: не 

пізніше ніж за тиждень 

до завершення 

теоретичного навчання; 

додаткові вимоги: 

відсутність плагіату, 

усне опитування щодо 

знання змісту 

конспектованого 

матеріалу. 

1. Антошкіна Л. І., Красовська Г. М., Сигеда П. І., 

Сухомлинов О. М. Соціолінгвістика : Навчальний 

посібник. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд.», 2007. 360 с. 

URL: 

https://suchomlynow.pl/assets/files/publikacje/socjolingwistyka

.pdf 

2. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник для 

студентів філологічних спеціальностей вищих закладів 

освіти. K. : Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

3. Масенко Л. Т. Нариси з соціолінгвістики. К.: Видавничий 

дім «Києво-Могилянська академія», 2010. 242 с. 

4. Масенко Л. Т. Українська соціолінгвістика: вивчення 

проблем мовної політики. Українська мова. 2008. № 1. С. 

13–23. 

5. Масенко Л. Суржик: між мовою і язиком. Вид. 2-ге. К. : 

Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2019. 202 

с. 

6. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : напрями та 

проблеми : підручник. Полтава : Довкілля - К, 2008. 712 с. 

7. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 с. 

8. Шумарова Н. П. Соціолінгвістика. К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2015. 157 с. 

 

Тема № 2. Мова і суспільство     

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацюванн

я 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.):  

1. Суспільна природа 

мови. 

2. Суспільні функції мови. 

3. Соціальна зумовленість 

мовних явищ.  

4. Соціальний характер 

мови і мовлення.  

1. Антошкіна Л. І., Красовська Г. М., Сигеда П. І., 

Сухомлинов О. М. Соціолінгвістика : Навчальний 

посібник. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд.», 2007. 360 с. 

URL: 

https://suchomlynow.pl/assets/files/publikacje/socjolingwistyka

.pdf 

2. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник для 

студентів філологічних спеціальностей вищих закладів 



5. Мовна норма. Мовний 

еталон.  

6. Залежність стану мови 

від стану суспільства. 

7. Відображення в мові 

особливостей соціальної 

диференціації 

суспільства. 

освіти. K. : Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

3. Масенко Л. Т. Нариси з соціолінгвістики. К.: Видавничий 

дім «Києво-Могилянська академія», 2010. 242 с. 

4. Масенко Л. Суржик: між мовою і язиком. Вид. 2-ге. К. : 

Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2019. 202 

с. 

5. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 с. 

6. Шумарова Н. П. Соціолінгвістика. К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2015. 157 с. 

Семінарське заняття (4 

год.): 

1. Суспільна природа 

мови. 

2. Суспільні функції мови. 

3. Соціальна зумовленість 

мовних явищ.  

4. Соціальний характер 

мови і мовлення.  

5. Мовна норма. Мовний 

еталон.  

6. Залежність стану мови 

від стану суспільства. 

7. Відображення в мові 

особливостей соціальної 

диференціації 

суспільства. 

1. Антошкіна Л. І., Красовська Г. М., Сигеда П. І., 

Сухомлинов О. М. Соціолінгвістика : Навчальний 

посібник. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд.», 2007. 360 с. 

URL: 

https://suchomlynow.pl/assets/files/publikacje/socjolingwistyka

.pdf 

2. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник для 

студентів філологічних спеціальностей вищих закладів 

освіти. K. : Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

3. Масенко Л. Т. Нариси з соціолінгвістики. К.: Видавничий 

дім «Києво-Могилянська академія», 2010. 242 с. 

4. Масенко Л. Суржик: між мовою і язиком. Вид. 2-ге. К. : 

Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2019. 202 

с. 

5. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 с. 

6. Шумарова Н. П. Соціолінгвістика. К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2015. 157 с. 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Письмово дайте відповідь 

на питання: Чому мову 

вважають явищем 

соціальним? Які ознаки 

свідчать про таку її 

природу? Які функції 

виконує мова в суспільстві? 

 

1. Антошкіна Л. І., Красовська Г. М., Сигеда П. І., 

Сухомлинов О. М. Соціолінгвістика : Навчальний 

посібник. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд.», 2007. 360 с. 

URL: 

https://suchomlynow.pl/assets/files/publikacje/socjolingwistyka

.pdf 

2. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник для 

студентів філологічних спеціальностей вищих закладів 

освіти. K. : Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

3. Масенко Л. Т. Нариси з соціолінгвістики. К.: Видавничий 

дім «Києво-Могилянська академія», 2010. 242 с. 

4. Масенко Л. Суржик: між мовою і язиком. Вид. 2-ге. К. : 

Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2019. 202 

с. 

5. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 с. 

6. Шумарова Н. П. Соціолінгвістика. К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2015. 157 с. 

 

Тема № 3. Мова і нація          

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.):  

1. Мова як найважливіша етнічна ознака. 

2. Мова, нація і держава.  

3. Визначення і співвідношення понять 

рідна мова, державна мова, регіональна 

мова.  

1. Масенко Л. Мовна поведінка особистості 

в ситуації білінгвізму. Ї. 2004. № 35. 

[Електронний ресурс]. Доступно з: 

www.ji.lviv.ua/n35texts/masenko-

bilingv.htm 

2. Мовна політика та мовна ситуація в 



4. Про поняття мова й народ. 

Співвідношення мови та етносу. Зв’язок 

мови з характером етносу.  

5. Мова і культура. 

Україні: Аналіз і рекомендації / За ред. 

Юліане Бестерс-Дільґер. К., 2008. С. 45–

60. 

3. Колесников А. Із спостережень над 

проблемами реалізації національної 

мовної політики України в Південній 

Бессарабії. Прикладна лінгвістика на 

Півдні України: здобутки і перспективи. 

Колективна монографія. За ред. Н. 

Кондратенко. Вінниця : ТВОРИ.  с. 98-

105. 

4. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 

684 с. 

Семінарське заняття (4 год.): 

1. Мова як найважливіша етнічна ознака. 

2. Мова, нація і держава.  

3. Визначення і співвідношення понять 

рідна мова, державна мова, регіональна 

мова.  

4. Про поняття мова й народ. 

Співвідношення мови та етносу. Зв’язок 

мови з характером етносу.  

5. Мова і культура. 

1. Масенко Л. Мовна поведінка особистості 

в ситуації білінгвізму. Ї. 2004. № 35. 

[Електронний ресурс]. Доступно з: 

www.ji.lviv.ua/n35texts/masenko-

bilingv.htm 

2. Мовна політика та мовна ситуація в 

Україні: Аналіз і рекомендації / За ред. 

Юліане Бестерс-Дільґер. К., 2008. С. 45–

60. 

3. Колесников А. Із спостережень над 

проблемами реалізації національної 

мовної політики України в Південній 

Бессарабії. Прикладна лінгвістика на 

Півдні України: здобутки і перспективи. 

Колективна монографія. За ред. Н. 

Кондратенко. Вінниця : ТВОРИ.  с. 98-

105. 

4. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 

684 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Письмово дайте відповідь на питання: Чому 

важливим є державний статус української 

мови? 

Письмово дайте визначення понять: мовна 

політика, мовне будівництво. 

1. Масенко Л. Мовна поведінка особистості 

в ситуації білінгвізму. Ї. 2004. № 35. 

[Електронний ресурс]. Доступно з: 

www.ji.lviv.ua/n35texts/masenko-

bilingv.htm 

2. Мовна політика та мовна ситуація в 

Україні: Аналіз і рекомендації / За ред. 

Юліане Бестерс-Дільґер. К., 2008. С. 45–

60. 

3. Колесников А. Із спостережень над 

проблемами реалізації національної 

мовної політики України в південній 

бессарабії Прикладна лінгвістика на 

Півдні України: здобутки і перспективи. 

Колективна монографія. За ред. Н. 

Кондратенко. Вінниця : ТВОРИ.  с. 98-

105. 

4. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 

684 с. 

 

 

 



Тема № 4. Соціальна диференціація української мови 

       

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (4 год.):  
1. Поняття загальнонародної мови. 

2. Літературний страт. Його специфіка 

та особливості опису. Відмінність 

літературної мови від мови художніх 

творів.  

3. Діалектний страт. Його специфіка та 

особливості опису. Територіальні 

діалекти української мови.  

4. Діалектна основа літературної мови. 

Норма в літературній мові і 

діалектах.  

5. Діалекти української мови і мовна 

політика СРСР. Співвідношення 

соціальних і територіальних 

діалектів. Ідіолект. 

1. Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори. К.: 

Наукова думка, 1990. 164 с. 

2. Колесников А. Парадигмологія української 

мови: теоретичні питання: навчальний 

посібник. Ізмаїл: «ІРБІС», 2020. 204 с. 

3. Колесников А. Проблеми методології збору 

матеріалу в соціолінгвістичних і 

діалектологічних дослідженнях. Наукові 

записки Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського. Серія: Філологія 

(мовознавство). 2021. Вип. 32. С. 210–220. 

4. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 

с. 

5. Шумарова Н. П. Соціолінгвістика. К.: ВПЦ 

«Київський університет», 2015. 157 с. 

Семінарське заняття (4 год.): 

1. Діалект, соціолект, ідіолект.  

2. Арго. Жаргон. Сленг.  

3. Функція жаргонної лексики. 

Мотивація вибору мовцями певного 

жаргонізму.  

4. Зміст поняття сленг, його суттєві 

ознаки. Різниця між сленгізмами і 

вульгаризмами. Розширення сфери 

використання сленгізмів.  

5. Загальні та мовні ознаки 

просторіччя. Койне. 

1. Горбач О. Арго в Україні. Львів, 2006. 686 с. 

2. Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори. К.: 

Наукова думка, 1990. 164 с. 

3. Ставицька Л. Арго, жаргон, сленг: Соціальна 

диференціація української мови. К.: Критика, 

2005. 464 с.  

4. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 

с. 

5. Шумарова Н. П. Соціолінгвістика. К.: ВПЦ 

«Київський університет», 2015. 157 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Письмово дайте відповідь на питання: 

Чому діалектне мовлення не можна 

називати суржиком? 

Назвіть твори сучасних українських 

письменників, в яких використано  

субстандартні одиниці.  

1. Масенко Л. Суржик: між мовою і язиком. Вид. 

2-ге. К. : Видавничий дім «Києво-

Могилянська академія», 2019. 202 с. 

2. Словник сучасного українського сленгу / 

Упор. Т. М. Кондратюк. Харків: Фоліо, 2006. 

350 с 

 

Тема № 5. Інтерференція як чинник мовних змін і  розвитку мови   

      

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацюванн

я 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.):  
1. Поняття 

“інтерференція”. 

2. Передумови виникнення 

інтерференції.  

3. Напрямки 

1. Антошкіна Л. І., Красовська Г. М., Сигеда П. І., 

Сухомлинов О. М. Соціолінгвістика : Навчальний 

посібник. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд.», 2007. 360 с. 

URL: 

https://suchomlynow.pl/assets/files/publikacje/socjolingwistyka

.pdf 

https://suchomlynow.pl/assets/files/publikacje/socjolingwistyka.pdf
https://suchomlynow.pl/assets/files/publikacje/socjolingwistyka.pdf


інтерференції.  

4. Ступінь проникності 

різних підсистем мови.  

5. Аспекти фонологічної 

інтерференції.  

6. Інтерференція в 

граматиці. 

7. Лексична інтерференція. 

2. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник для 

студентів філологічних спеціальностей вищих закладів 

освіти. K. : Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

3. Масенко Л. Т. Нариси з соціолінгвістики. К.: Видавничий 

дім «Києво-Могилянська академія», 2010. 242 с. 

4. Масенко Л. Т. Українська соціолінгвістика: вивчення 

проблем мовної політики. Українська мова. 2008. № 1. С. 

13–23. 

5. Масенко Л. Суржик: між мовою і язиком. Вид. 2-ге. К. : 

Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2019. 202 

с. 

6. Мацюк Г. До витоків соціолінгвістики: Соціолінгвістичний 

напрям у мовознавстві к. Львів, 2008. 432 с.  

7. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 с. 

8. Шумарова Н. П. Соціолінгвістика. К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2015. 157 с. 

Семінарське заняття (4 

год.): 
1. Поняття 

“інтерференція”. 

2. Передумови виникнення 

інтерференції.  

3. Напрямки 

інтерференції.  

4. Ступінь проникності 

різних підсистем мови.  

5. Аспекти фонологічної 

інтерференції.  

6. Інтерференція в 

граматиці. 

7. Лексична інтерференція. 

1. Антошкіна Л. І., Красовська Г. М., Сигеда П. І., 

Сухомлинов О. М. Соціолінгвістика : Навчальний 

посібник. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд.», 2007. 360 с. 

URL: 

https://suchomlynow.pl/assets/files/publikacje/socjolingwistyka

.pdf 

2. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник для 

студентів філологічних спеціальностей вищих закладів 

освіти. K. : Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

3. Масенко Л. Т. Нариси з соціолінгвістики. К.: Видавничий 

дім «Києво-Могилянська академія», 2010. 242 с. 

4. Масенко Л. Т. Українська соціолінгвістика: вивчення 

проблем мовної політики. Українська мова. 2008. № 1. С. 

13–23. 

5. Масенко Л. Суржик: між мовою і язиком. Вид. 2-ге. К. : 

Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2019. 202 

с. 

6. Мацюк Г. До витоків соціолінгвістики: Соціолінгвістичний 

напрям у мовознавстві к. Львів, 2008. 432 с.  

7. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 с. 

8. Шумарова Н. П. Соціолінгвістика. К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2015. 157 с. 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Письмово дати визначення 

понять: субстрат, 

суперстрат, адстрат, 

дивергенція і конвергенція, 

інтерференція. 

1. Антошкіна Л. І., Красовська Г. М., Сигеда П. І., 

Сухомлинов О. М. Соціолінгвістика : Навчальний 

посібник. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд.», 2007. 360 с. 

URL: 

https://suchomlynow.pl/assets/files/publikacje/socjolingwistyka

.pdf 

2. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : напрями та 

проблеми : підручник. Полтава : Довкілля - К, 2008. 712 с. 

3. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 с. 

4. Шумарова Н. П. Соціолінгвістика. К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2015. 157 с. 

 

 

 

 

 

https://suchomlynow.pl/assets/files/publikacje/socjolingwistyka.pdf
https://suchomlynow.pl/assets/files/publikacje/socjolingwistyka.pdf


Тема №6. Соціальні аспекти мовної поведінки 

      

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Мовна й комунікативна компетенції 

мовців.  

2. Засоби комунікації. Основні закони 

спілкування.   

3. Мовне спілкування в соціально 

неоднорідному, звичному та незвичному 

соціальному середовищі.  

4. Комунікативна тактика. Комунікативні 

девіації.  

5. Соціальна регуляція мовного 

спілкування. Мовний етикет.  

6. Стратегії мовної поведінки для успішного 

спілкування.  

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної 

лінгвістики: Підручник. К.: Видавничий 

центр «Академія», 2004. 344 с. 

2. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 

684 с. 

3. Шумарова  Н. П. Мовна компетенція 

особистості в ситуації білінгвізму: 

Монографія.  К.:  Київський  державний  

лінгвістичний університет, 2000. 283 с. 

Семінарське заняття (4 год.): 
1. Мовна й комунікативна компетенції 

мовців.  

2. Засоби комунікації. Основні закони 

спілкування.   

3. Мовне спілкування в соціально 

неоднорідному, звичному та незвичному 

соціальному середовищі.  

4. Комунікативна тактика. Комунікативні 

девіації.  

5. Соціальна регуляція мовного 

спілкування. Мовний етикет.  

6. Стратегії мовної поведінки для успішного 

спілкування. 

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної 

лінгвістики: Підручник. К.: Видавничий 

центр «Академія», 2004. 344 с. 

2. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 

684 с. 

3. Шумарова  Н. П. Мовна компетенція 

особистості в ситуації білінгвізму: 

Монографія.  К.:  Київський  державний  

лінгвістичний університет, 2000. 283 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Скласти конспект відповідей на питання 

семінарського заняття, опрацювавши список 

рекомендованої літератури. 

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної 

лінгвістики: Підручник. К.: Видавничий 

центр «Академія», 2004. 344 с. 

2. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 

684 с. 

3. Шумарова  Н. П. Мовна компетенція 

особистості в ситуації білінгвізму: 

Монографія.  К.:  Київський  державний  

лінгвістичний університет, 2000. 283 с. 

     

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять. 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на практичних 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, був відсутній на 

практичному занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення 

до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін або 

пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. 

Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі виконати 

додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на 

модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності студента на 



проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому 

призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності. 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських роботах є 

підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення 

модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 

виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

 Форма проміжного контролю 
 Модульна контрольна робота (проводиться в письмовій формі, кожен варіант включає 

3 питання, з них перше – тести, друге – теоретичне, третє – практичне, відповіді на які дають 

можливість всебічно оцінити рівень знань студента). 

Зразок модульної контрольної роботи 

Варіант №1 

І. Розв’язати тести: 

1. Володіння і використання під час спілкування більше двох мов – це: 

а) диглосія;  

б) моноглосія;  

в) дивергенція; 

г) поліглотія.  

ІІ.  Описати мовну ситуацію в Україні. 

ІІІ. Дати визначення поняття «мовний контакт». 

Форма підсумкового контролю – залік  

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

1-50 не зараховано 

 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 
середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 
Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 
Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 



викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 
Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 5 

Презентація 5 

Реферування наукових праць 5 

Оцінювання ІНДЗ здійснюється за такими критеріями: правильність складання та 

оформлення, наявність всіх компонентів у вступі, відповідність вимогам академічного 

письма. Критеріями оцінювання презентації є повнота, технічна якість висвітлюваного 

матеріалу, рівень обізнаності студента в означеній проблемі. Критеріями оцінювання 

анотування та реферування наукових праць  є вміння обирати головні тези зі статті, стисло 

описувати зміст та основні результати дослідження.  

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Проміжний контроль з означеного курсу проводиться у вигляді модульної контрольної 

роботи. Відповідь на кожне питання оцінюється за 5-бальною шкалою, і на основі середнього 

арифметичного здійснюється виведення остаточної оцінки за нижчеподаною таблицею. 

Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного 

матеріалу, вміння наводити аргументи та робити висновки. 

 
 

 



Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. 

 

Викладач          А. О. Колесников  
                 (підпис)       (ПІБ) 

 

Затверджено на засіданні кафедри української мови і літератури 

протокол № __7__ від «_06__» січня 2023 р. 

Завідувач кафедри        А. О. Колесников    
                 (підпис)       (ПІБ) 

 

 

 


