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Анотація дисципліни 
 

Спецкурс «Актуальні питання соціолінгвістики» займає важливе місце у 

системі лінгвістичної підготовки майбутніх спеціалістів, є додатковим у 

вивченні всіх лінгвістичних дисциплін. Указаний спецкурс закладає основи 

теоретичних знань, сприяє поглибленому вивченню соціальної природи мови, 

свідомому засвоєнню інших мовознавчих курсів.  

Під час вивчення соціолінгвістики студенти знайомляться з основними 

формами відображення у мові соціальних процесів і особливостей суспільного 

розвитку, з «формами породження певних рис мовлення», що викликані 

соціальними факторами, з закономірностями у зміні мови під впливом 

суспільства. 

Спецкурс має теоретичну спрямованість, а саме: відомості про соціальну 

лінгвістику як науку, методи вивчення соціальної сутності мови, суспільного її 

характеру, історичний розвиток мови, значну увагу приділено українській мові 

як державній мові України. Практичні  заняття забезпечують засвоєння знань, 

розвивають у студентів вміння класифікувати різноманітні мовні явища, 

спостерігати й аналізувати факти різних мов. Спецкурс покликаний сприяти 

формуванню у майбутніх філологів ефективних форм соціальної і мовленнєвої 

поведінки. 

Мета та завдання 
  Мета навчальної дисципліни – вивчення проблем сучасної 

соціолінгвістики як дисципліни, що розглядає обумовленість функціонування 

мови соціальними факторами, до яких насамперед відносяться особливості 

суспільного і культурного життя людей, а також конкретні умови комунікації. 

Спецкурс займає важливе місце у системі лінгвістичної підготовки 

майбутніх спеціалістів, є додатковим у вивченні всіх лінгвістичних дисциплін. 

Курс закладає основи теоретичних знань, сприяє поглибленому вивченню 

соціальної природи мови, свідомому засвоєнню інших мовознавчих курсів. 

Основною метою вивчення є такі питання, як поняття мовної політики, межі дії 

законів про мови, правовий статус мов, є досягнення розуміння, що таке 

національно-мовна політика та функціональні взаємовідносини між окремими 

мовами. 

Основні завдання навчальної дисципліни – дати студентам знання про 

зміст базових понять сутності і функцій мови як засобу спілкування, 

соціолінгвістичною типологією мовних форм, понять мовної політики, мовної 

ситуації, мовних контактів, впливу суспільних факторів на розвиток мови; 

сприяти виробленню у студентів навичок самостійно розробляти на основі 



зібраних соціолінгвістичних даних мовну політику, вміти застосовувати методи 

соціолінгвістичних досліджень, вирішуючи конкретні прикладні завдання.  

 У процесі вивчення навчальної дисципліни  у здобувачів вищої освіти 

формуються такі компетентності: 

     загальні: 

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 3. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями й застосовувати 

їх у практичних ситуаціях 

ЗК 5. Здатність працювати в команді й автономно, усвідомлення важливості 

емоційної стабільності, толерантності;  

ЗК 8. цінування та повага різноманітності та мультикультурності, 

усвідомлення значущості історичного та культурного досвіду людства; 

спеціальні (фахові):  

СК 4. Здатність демонструвати глибокі знання з теорії сучасної української 

літературної мови, орієнтуватися в новітніх лінгвістичних напрямах і 

тенденціях;  

СК 5. Усвідомлення мови як особливої знакової системи, розуміння її 

природи та функцій, базові уявлення про генетичну і структурну типологію 

мов світу, фонетичний, лексичний, граматичний рівні мови; 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студентів 

формуються такі програмні результати навчання: 

Знання: 

2. Знати систему і структуру мови, основні функції та закони розвитку 

мови як суспільного явища, специфіку українських мовних явищ, лінгвістичну 

термінологію.  

3. Знати функційно-стильове призначення мовних одиниць різних рівнів у 

складі стилістичної системи української мови. 

9. Окреслювати основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну 

філологічну галузь, пояснювати їхній взаємозв’язок у цілісній системі знань. 

Уміння: 

1. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.  

4. Використовувати українську мову як державну в усіх сферах 

суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні.  

5. Ефективно працювати з інформацією, черпати необхідні знання з 

різних джерел, критично їх аналізувати й інтерпретувати, впорядковувати, 

класифікувати й систематизувати.  

6. Розрізняти одиниці територіальних і соціальних різновидів мови, 

записувати діалектне мовлення.  

11. Застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних 

завдань.  

 

Очікувані результати навчання  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: 

- загальнометодологічні та загальнонаукові основи соціолінгвістики, її 

предмет, об’єкт, завдання;   



- основні теоретичні положеннями щодо природи соціолінгвістичних 

явищ та процесів сучасної мови; 

- фактори, що впливають на соціальну диференціацію мови та її 

еволюцію; 

- основні форми існування мови, її стратифікацію у соціолінгвістичному 

аспекті; 

- базові знання, феномени і явища соціолінгвістики на фонетичному, 

граматичному, лексичному та стилістичному  рівнях для подолання 

мовленнєвих бар’єрів міжкультурної комунікації і здійснення адекватного 

перекладу різножанрових текстів; 

- основні методики проведення соціолінгвістичних досліджень. 

      уміти: 

- виявляти соціолінгвістичні особливості текстів різних жанрів; 

- здійснювати комунікативно-прагматичний аналіз тексту в процесі 

перекладу; 

- ураховувати соціолінгвістичні особливості різножанрових текстів підчас 

їхнього перекладу; 

- зіставляти мовні явища української та німецької мов у 

соціолінгвістичному аспекті; 

- виявляти детермінованість функціонування мови соціально-

культурними чинниками; 

- характеризувати мовну ситуацію регіону та описувати конкретну 

мовленнєву ситуацію у світлі її соціолінгвістичних ознак; 

- відрізняти особливості різних форм існування мови: літературної мови, 

соціального діалекту (жаргону), територіального  діалекту тощо. 

 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щосереди з 

12.45 до 14.05 (2 академічні години).  

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щоп`ятниці з 

18.00 до 20.00.  

E-mail викладача: arsenivna@gmail.com 


