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АНОТАЦІЯ
Дисципліна «Соціолінвістика» належить до переліку дисциплін циклу професійної
підготовки. Курс подає відомості про базові поняття соціолінгвістики, методи соціолінгвістичних
досліджень, інформує про соціолінгвістичні школи й напрями; формує належну наукову компетенцію
аспірантів щодо актуальних проблем мовної політики й мовного законодавства, зокрема у сфері
забезпечення державності української мови та підтримки й розвитку загрожених мов і мов
національних меншин.
У курсі передбачене ознайомлення аспірантів з такими галузями мовознавства, як прикладна
соціолінгвістика, лінгвополітика, юридична лінгвістика та лінгвістична експертиза. Презентації та
самостійні дослідницькі проєкти аспірантів спрямовані на формування навичок роботи з емпіричним
соціолінгвістичним матеріалом, на вміння пов’язати їх із набутими теоретичними знаннями.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета курсу – ознайомити аспірантів з базовими термінопоняттями соціолінгвістики,
актуальними проблемами й методами соціолінгвістичних досліджень, сприяти формуванню навичок
аналізу мовних явищ та змін у зв’язку з розвитком суспільства. Аспірант повинен орієнтуватися в
таких питаннях: мовна ситуація, мовна поведінка, соціальні функції мови, соціальна стратифікація
мови, літературна мова, соціальні діалекти, мовне законодавство, принципи мовної політики.
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РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І ФОРМИ ОЦІНЮВАННЯ
Результати навчання
Методи
викладання
і Форми
Навчання
оцінювання
Групові
лекційні
заняття. Поточний контроль
Освоїти основні підходи та принципи
Індивідуальне завдання 1, 2: шляхом
соціолінгвістичного аналізу мовної
рукопис.
колегіального
політики та мовного планування.
оцінювання.
Формувати навички наукового аналізу
мовного законодавства.
Поточний контроль.
Вирізняти особливості соціолінгвістичних Групові лекційні заняття.
досліджень і коректно застосовувати
Семінар у формі презентацій та
соціолінгвістичні методи аналізу.
обговорень.
Уживати соціолінгвістичні терміни з
якнайбільшою науковою та
комунікативною доцільністю.
Обговорювати основні засади мовної Групові
лекційні
заняття. Поточний
контроль.
політики та мовного законодавства в Семінари у формі дискусій.
різних комунікативних ситуаціях, науково
і переконливо обстоювати свою позицію.
Поточний контроль.
Розкрити сутність категорій мовні права Групові лекційні заняття
та вітальності мов у контексті мовної Індивідуальне завдання 1, 2, 3:
ситуації.
Рукопис.
Виробити науковий підхід до аналізу Підготовка рефератів відповідно
соціолінгвістичної параметризації та до вимог.
вітальності мовних спільнот в Україні.
Розглянути
юридичні
аспекти Групові
лекційні
заняття. Поточний контроль.
функціонування мови: умови та причини Семінари у формі дискусій.
юридизації мовних одиниць і мовних
об’єктів; мову ворожнечі й законодавче
регулювання; право на мовне довкілля;
лінгвоекспертологію та лінгвістичну
експертизу
як
прикладні
напрями
лінгвістичних досліджень.
ЗМІСТ КУРСУ
Вступне слово
Курс спрямований на ознайомлення аспірантів з соціолінгвістикою – важливою галуззю лінгвістичної
науки, яка вивчає мову в різних соціальних контекстах.
Велике коло проблем і напрямів, які охоплює соціолінгвістика, доцільно розглядати у сферах макро- та
мікросоціолінгвістики. Макросоціолінгвістика вивчає мовні ситуації в державах, регіонах, групах, аналізує
мовні контакти та їхні наслідки, спостерігає мовні конфлікти й мовні зміни залежно від суспільних змін,
досліджує соціальну диференціацію національних мов, дво- і багатомовність, нормалізацію та кодифікацію
мови, мовну політику й мовне законодавство. Мікросоціолінгвістика – це галузь соціолінгвістики, яка вивчає
функціонування мов у малих соціумах у неформальному внутрішньо груповому спілкуванні. Зосереджена на
вивченні мови людини та її безпосереднього оточення, оперує вона такими поняттями соціальної психології як
соціальна роль, мала група, референтна група, формальна/ неформальна, еталонна група, лідер / аутсайдер.
Згідно зі спрямуванням соціолінгвістичних досліджень виокремлюють синхронну соціолінгвістику та
діахронічну соціолінгвістику.
Соціолінгвістика використовує такі методи, як безпосереднє спостереження, включене спостереження,
анкетування (тобто використання питальника), інтерв’ю, яке стимулює інформантів до комунікації,
лінгвостатистичний експеримент, моделювання тощо. У цьому руслі активно розвивається прикладна
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соціолінгвістика, яка охоплює широкий спектр прикладних завдань: розроблення засад мовної політики та
мовного законодавства, статусного та корпусного мовного планування, збереження й розвиток загрожених
мов, кодифікацію та внормування мов, створення писемності та абеток для безписемних народів, навчання
рідної та іноземної мов і т. ін. У полі зору соціолінгвістики перебувають такі явища, як двомовність і
багатомовність, мовна ситуація, стилістична й ситуативна варіативність мов, міноритарні мови, загрожені
мови, захист мов, мовні права людини й мовне законодавство, мовна політика тощо.
Курс побудовано так, щоб аспіранти опанували інформацію про мовне розмаїття світу, проблеми й
виклики, які стоять перед мовними спільнотами, ознайомилися зі світовим досвідом мовної політики та
мовного менеджменту, осягнули важливість корпусного мовного планування та прогностичні можливості
статусного мовного планування.
Тематичний план
№
з/п
Лекція 1

Теми занять
Історія становлення і сучасний стан соціолінгвістики

Кількість
годин
2

1. Соціолінгвістика
як
наукова
та
навчальна
дисципліна.
Соціолінгвістика й соціологія мови.
2. Соціологічний напрям у мовознавстві. Етапи розвитку української
соціолінгвістичної традиції.
3. Становлення й розвиток соціолінгвістичної термінології. Синхронна й
діахронна соціолінгвістика. Теоретична і прикладна соціолінгвістика.
Лекція 2

Мова і суспільство

2

1. Суспільна і символічна цінність мови. Мова та етнонаціональна
структура суспільства.
2. Класифікація мовних спільнот і груп. Поняття (етно)мовна
спільнота, мовна група.
3. Національна і мовна свідомість. Мовна ідентичність. Етномовна
самоідентифікація. Мовна інтеграція. Мовне виховання.
4. Зв’язок категорій «мова – держава», «мова – нація», «мова – освіта»
«мова – релігія».
Семінар 1

Мова і суспільство

2

1. Макросоціолінгвістика і мікросоціолінгвістика. Співвідношення
напрямів і методів соціолінгвістичних досліджень.
2. Принципи вивчення синхронної та діахронної соціолінгвістики.
Гендерна соціолінгвістика. Когнітивна соціолінгвістика.
3. Мовна стратифікація сучасного українського суспільства.

Лекція 3

Семінар 2

Індивідуальне завдання 2: самостійні роботи за окремими
питаннями лекції, написання конспекту, робота з науковою
літературою.
Мовна норма і мовне планування
1. Процес кодифікації: графізація та корпусне планування.
2. Статусне планування. Планування поширення.
3. Мовні ідеології.
Мовна норма і мовне планування

2
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1. Приклади мовного планування в Європі.
2. Планування поширення – різні підходи.
3. Стратегії творення нових літературних стандартів.

Лекція 4

Індивідуальне завдання 2: самостійні роботи за окремими питаннями
лекції, написання конспекту, робота з науковою літературою.
Мовна ситуація як соціолінгвістична категорія

2

1. Основні складники мовної ситуації. Міжмовна інтерференція як один з
чинників мовних змін та розвитку мови. Передумови виникнення
інтерференції.
2. Мови міжетнічного спілкування. Мовне домінування та екологія мови.
3. Методики вивчення мовних ситуацій (анкетування, інтерв’ювання,
статистичні та кількісні методи).
Лекція 5

Зміст і основні напрямки мовної політики

2

Лекція 6

1. Поняття мовної політики. Суб’єкти мовної політики. Мовне
планування. Статус мов.
2. Мовна політика в поліетнічних державах. Проблема загрожених мов.
Мовні конфлікти.
3. Екологія мови і збереження мовного розмаїття. Мовні ідеології.
Європейські засади мовної політики і мовна ситуація в Україні

2

Семінар 3

1. Принципи мовної політики в національних законодавствах
європейських країн і міжнародних документах.
2. «Європейська хартія регіональних або міноритарних мов»: сильні і
слабкі сторони. Термінологія Хартії і українське мовне законодавство.
«Загальна декларація мовних прав» (1996 р.).
3. Мовні права в Україні.
Зміст і основні напрями мовної політики

2

Лекція 7

1. Мовна ситуація та мовна політика. Мовна ідеологія та її вплив на
мовну політику й мовне планування.
2. Мовна ситуація та мовна політика. Мовні права як соціолінгвістична
категорія. Мовне законодавство.
3. Мова як засіб символічного домінування.
Мовні спільноти та групи в соціолінгвістичних вимірах

2

Лекція 8

1. Соціолінгвістична типологія мов.
2. Соціолінгвістичні параметри вітальності мови: теоретичний і
прикладний аспекти.
3. Мови України в мовному законодавстві України.
Кримськотатарська мовна спільнота.
Соціальна й ситуативна варіативність мови й мовлення

2

1. Моделі ареально-хронологічної взаємодії мов: субстрат,
суперстрат, адстрат. Соціолект. Мовний союз. Піджини і
креольські мови. Мішані мови.
2. Літературна
мова
як
соціолінгвістичний
феномен.
Соціофункціональні
аспекти
сучасних
соціолектів.
4
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Соціолінгвістична змінна.

3. Проблеми диглосії в синхронічному й діахронічному вимірі.
Семінар 4

Мовні права і вибір мови

2

1. Комунікативна / мовна компетенція. Рідна мова – проблеми
визначення.
2. Соціальна стратифікація мови. Стилістична варіативність мовлення.
3. Двомовність та її різновиди. Соціальні причини перемикання кодів.
4. Соціальні верстви в мовних портретах. Молодіжний соціолект.
Основні ознаки.

Лекція 9

Лекція 10

Семінар 5

Індивідуальне завдання 3: самостійні роботи за окремими питаннями
лекції, робота з науковою літературою; практика: провести коротке інтерв’ю
або анкетування; окреслити основні ознаки українського молодіжного
соціолекту.
Мовна особистість в етносоціолінгвістичному вимірі
1. Соціолінгвістика та суміжні дисципліни. Етносоціолінгвістика.
Соціальна психологія мови.
2. Мовні острови як соціолінгвістична проблема. Болгарськомовна
спільнота.
3. Мовна особистість в соціолінгвістичному й лінгвокультурному
вимірі. Мовна свідомість і мовна практика.
Соціолінгвістика між мовою і правом.
Лінгвоекспертологія та лінгвістична експертиза
1. Юридичні аспекти функціонування мови: умови та причини
юридизації мовних одиниць і мовних об’єктів, законодавчі
регуляторні механізми.
2. Лінгвістична експертологія та лінгвістична експертиза як прикладні
напрями лінгвістичних досліджень. Соціолінгвістика між мовою і
правом.
3. Типи й методи лінгвістичних експертиз.
4. Мова ворожнечі й законодавче регулювання у сфері публічної
комунікації.
5. Право на мовне довкілля й формування соціогуманітарного простору
держави.
Лінгвоекспертологія і лінгвістична експертиза

2

2

2

1. Лінгвістична експертиза у справах про документальні спори:
методологічні підходи й моделі аргументації.
2. Законодавче регулювання у сфері публічної комунікації та
лінгвістична експертиза у справах про словесний екстремізм (заклики
до протиправних дій, розпалювання ворожнечі, погрози).
3. Законодавче регулювання у сфері публічної комунікації та
лінгвістична експертиза у справах про поширення недостовірної
інформації про особу; про захист честі, гідності та ділової репутації
фізичної особи; про захист ділової репутації юридичної особи.
4. Закон «Про функціонування української мови як державної» та
завдання лінгвістичної і мовної експертиз у контексті Закону.

5
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УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ
Форми
оцінювання
Активна участь у
семінарі
Контрольна робота

Кількість

Максимум балів за 1

Разом

5

6

30

2

12

24

Самостійна робота

1

6

6

Іспит

1

40

40

Разом

100

ВИМОГИ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Види робіт

Кількість
балів

Оцінювання успішності аспіранта за кожним із запланованих видів робіт здійснюють відповідно
до таких критеріїв:

Усна відповідь
на семінарі

6

5

4

3

Критерії оцінювання
Відповідь аспіранта виважена й науково обґрунтована, він демонструє
особистий внесок у розв’язання поставленої проблеми, враховує наявні в
лінгвістиці погляди й підходи, можливі альтернативи розв’язання.
Аспірант
здатний
кваліфіковано
обстоювати
власні
погляди,
підтверджуючи їх дібраними або змодельованими прикладами.
Аспірант повністю оволодів теоретичним матеріалом, логічно й
послідовно викладає його, пов’язуючи з вивченим раніше, наводить
самостійно приклади та коментує їх, спроможний простежити історію
питання чи мовного явища, демонструє уміння застосувати набуті знання в
нестандартних ситуаціях. У разі, якщо матеріал винесено на самостійне
опрацювання, виявляє творчий підхід до вивчення (наприклад, самостійно
уклав структурно-логічну схему, таблицю, зробив презентацію та ін.),
засвідчує ознаки самостійної життєвої позиції, оцінюючи нові факти,
явища, погляди; визначає мету власної навчальної діяльності тощо. Під час
підготування до заняття, окрім запропонованих додаткових посібників,
опрацював самостійно дібрану літературу, уміє критично її оцінити. Під
час відповіді аспірант не допускає фактичних і мовленнєвих помилок.
Аспірант засвідчує високий рівень осмислення вивченого, спроможний
логічно, аргументовано, чітко, точно й вільно висловлювати власні думки.
Якщо теоретичний матеріал винесено на самостійне опрацювання,
аспірант демонструє навички аналізу прочитаного, вміння оцінювати
новий матеріал, опрацював усі запропоновані додаткові посібники, під час
відповіді не користується власним конспектом, не допускає фактичних
помилок. Уміє коментувати мовні явища, установлювати системні зв’язки.
Мовлення чітке, логічне, хоча може припуститися однієї мовленнєвої
помилки.
Аспірант може не лише логічно й повно викладати вивчене, а й виявляє
6

Національна академія наук України
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні

2

1

0

Самостійна
робота

6

4–5

2–3

1

елементарне вміння аналізувати, робити узагальнення, давати чіткі
визначення, у разі потреби переформульовувати їх; виявлені здібності
змінювати логіку викладу повідомлення, аналізу власного й чужого
висловлення. Під час підготування матеріалу демонструє елементарне
вміння самостійно працювати з додатковою науковою літературою, хоч в
аспіранта узагальнення спрощені й неточні. Більшість теоретичних
положень підтверджує прикладами. Мовлення позначене елементарним
рівнем стилістичної культури, хоч може припуститися до трьох
мовленнєвих помилок. Фактичних помилок немає.
Аспірант здатен досить зв’язно висловлюватися, добре відтворювати
матеріал прослуханої лекції (якщо тема винесена на самостійне
опрацювання – переказує зміст кількох джерел, наводячи окремі
приклади); може за допомогою викладача або іншого аспіранта дати
визначення; застосовує набуті знання в стандартних ситуаціях, але ще не
готовий виконувати навчальні роботи, що вимагають застосування
трансформаційних умінь; мовлення стилістично недосконале, висловлення
не завжди точне; допускає до чотирьох мовленнєвих помилок.
Аспірант може переказати приблизно половину матеріалу лекції. У разі
самостійного вивчення теми – непослідовно й незв’язно відтворює зміст
прочитаного або, відповідаючи на поставлене запитання, користується
конспектом, укладеним власноруч; губиться в разі потреби навести
приклади, не завжди може дати відповідь на запитання, що конкретизує
його висловлення. Виклад має ознаки поверховості, недостатньо
осмислений і логічно недосконалий, бідний лексичний запас і синтаксичні
конструкції, значна кількість фактичних помилок. Аспірант в основному
орієнтується в змістові діалогів, проваджених на заняттях, проте
висловлює невдалі репліки, не завжди враховує ситуацію спілкування;
допускає шість мовленнєвих помилок.
Аспірант епізодично відтворює теоретичний матеріал на рівні уривчастого
переказування конспекту лекції. Якщо матеріал вивчав самостійно, то
аспірант в основному розуміє суть мовного явища, але не може цілісно й
точно його переказати, сплутує мовні факти; неповністю, користуючись
лише підручником, опрацював питання; не може застосувати набутих
знань в елементарних стандартних ситуаціях; відповідь мовленнєво не
відшліфована (допускає більше від дев’яти мовленнєвих помилок).
Завдання не виконане у визначений термін або виконане з порушенням
норм академічної доброчесності.
Завдання виконане у визначений термін. Аспірант демонструє високий
рівень знань і володіння темою, виявляє практичні здібності, досконалу
здатність до самостійного, логічного й послідовного викладу матеріалу.
Завдання оформлене відповідно до вимог.
Завдання виконане вчасно. Аспірант демонструє достатній рівень знань і
володіння темою, виявляє практичні здібності, близьку до досконалої
здатність до самостійного, логічного й послідовного викладу мовного
матеріалу, проте робить незначні помилки, які не заважають розумінню
виконаного завдання, яке оформлене згідно з вимогами.
Робота виконана у визначений термін. Аспірант демонструє належний
рівень знань і володіння темою, проте в його відповідях трапляються
фактичні помилки, що частково унеможливлюють розуміння
виконаного/их завдання/нь. Оформлення загалом не відповідає вимогам.
Завдання виконане у визначений термін, але аспірант демонструє
недостатній рівень знань і володіння темою, у роботі наявні грубі лексичні
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0
Контрольна
робота
Іспит

12
40

/ граматичні / стилістичні помилки, які повністю унеможливлюють
розуміння виконаного завдання. Оформлення роботи частково або
повністю не відповідає вимогам.
Завдання не виконане вчасно / виконане з порушенням норм академічної
доброчесності.
12 тестових питань по 1 балу або презентація (реферат) на задану тему.
40 тестових питань по 1 балу або білет з 3 питаннями (2 по 15 балів, 1 по
10).

Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної шкали оцінювання в
національну 4-бальну шкалу та шкалу ЕСТS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
91–100
81–90
71–80
66–70
60–65

30–59

1–29

Оцінка за шкалою ECTS
А
(відмінно)
В
(дуже добре)
С
(добре)
D
(задовільно)
Е
(достатньо)
FX
(незадовільно – з
можливістю повторного
складання)
F
(неприйнятно – з
обов’язковим повторним
курсом)

Оцінка за національною шкалою
Екзамен

Залік

Відмінно
Зараховано
Добре

Задовільно

Незадовільно

Не зараховано
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Мінімальний пороговий рівень оцінки за роботу в семестрі (допуск до екзамену) становить
30 балів. У разі отримання оцінки «неприйнятно» (нижче від 29 балів) аспірант зобов’язаний
повторно вивчити дисципліну. У разі отримання оцінки «незадовільно» аспірант має право на два
перескладання: викладачеві та комісії. При цьому максимальна підсумкова оцінка після
перескладання може бути лише «достатньо». Замість перескладання комісії аспірант може обрати
повторне вивчення дисципліни.
ПОЛІТИКА ДОБРОЧЕСНОСТІ
Виконання навчальних завдань та загалом освітньо-науковий процес має відповідати вимогам
«Положення про академічну доброчесність наукових співробітників та здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України»
(затверджене на засіданні вченої ради Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
28 листопада 2019 р. (протокол № 9)).
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