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У «Методичних рекомендаціях до практичних занять з освітньої компоненти 
«Соціо- та етнолінгвістика» запропоновано перелік тем і теоретичних питань до них, 
представлено практичні завдання, питання для самоконтролю, теми проєктів 
(рефератів), індивідуальні завдання, зразки тестових завдань, зразки модульних 
контрольних робіт, список основної і додаткової наукової та навчальної літератури. 

З огляду на прикладну спрямованість курсу до кожної теми подано практичні 
завдання різного типу, виконання яких сприятиме виробленню умінь і навичок 
працювати з первинним дослідним матеріалом, аналізувати і синтезувати уже 
напрацьовану інформацію, що знадобиться для фахової підготовки майбутніх 
філологів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Предметом вивчення освітньої компоненти «Соціо- та етнолінгвістика» є  мова 

у різних функціональних аспектах: територіальних, соціальних, професійних, 

національних; етнолінгвістичний аспект дослідження взаємозв’язку мови та культури, 

явищ традиційної народної духовної культури. 

Мета курсу –  з’ясування теоретичних питань із соціо- та етнолінгвістики; набуття 

умінь та навичок етнолінгвістичного аналізу різних явищ традиційної народної 

духовної культури; ознайомлення з основними завданнями, принципами та 

методами дослідження у сфері соціолінгвістики, прикладного мовознавства, 

оволодіння термінологією та сучасними методами опитування рецепієнтів. 

Основними завданнями вивчення освітньої компоненти «Соціо- та 

етнолінгвістика» є: 

 отримання студентами глибоких теоретичних знань з курсу «Соціо- та 

етнолінгвістика»; 

 розширення загальної лінгвістичної підготовки студентів, ознайомлення з 

основними напрямами, ідеями і проблемами сучасного мовознавства, 

особливостями застосування соціолінгвістичних знань на практиці; 

 вироблення практичних навичок   соціолінгвістичного діагностування авдиторії; 

   розгляд питання про етнолінгвістику як науковий напрям, його предмет, 

завдання й методику досліджень;  

   ознайомлення студентів з історією виникнення й розвитку етнолінгвістики та 

зорієнтування в сучасних етнолінгвістичних школах і їх дослідженнях; 

   вироблення елементарних навичок етнолінгвістичного аналізу культурних 

явищ; 

    підготовка молодих дослідників до початкового етапу наукової роботи 

етнолінгвістичного напряму. 

«Соціо- та етнолінгвістика» – це сучасна, актуальна наукова і навчальна 

дисципліна, вона тісно пов’язана з іншими ОК навчального циклу: «Сучасна 

українська літературна мова» (лексикологія, фразеологія), «Фольклор», «Історія 

України», «Діалектологія». 

Логіка і структура курсу «Соціо- та етнолінгвістика», а також підходи і методи 

вивчення матеріалу покликані сприяти підготовці майбутніх філологів до подальшого 

сприйняття лінгвістичного матеріалу та формування у майбутньому фахової 

компетенції. 

Освітня компонента «Соціо- та етнолінгвістика» викладається на ІІ курсі, у ІV 

семестрі. 

На вивчення освітньої компоненти відводиться 120 годин, 4.0 кредити ECTS. 

Форма проведення занять: лекції, практичні заняття. 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ: 

 

1. Підготувати відповіді на теоретичні питання, користуючись курсом лекцій чи 
літературою з основного списку, поданого до курсу лекцій; щоб краще 
зрозуміти матеріал, варто скористатися додатковим списком літератури, який 
подано до кожної теми. 

2. Виконати запропоновані практичні завдання. Виконуючи завдання, 
користуйтеся довідковою літературою, інтернет-ресурсами. 

3. Дати відповіді на питання для самоконтролю. 
4. Визначити проблемні питання, з якими потрібно звернутися до викладача. 
5. Готуючи повідомлення, дотримуйтеся таких рекомендацій:  

 оберіть тему;  

 опрацюйте матеріал стосовно обраної теми;  

 переконайтеся, що матеріал достовірний, відповідає темі;  

 відберіть найважливішу інформацію;  

 цікаво її оформіть і подайте;  

 запропонуйте своє бачення теми, власні висновки;  

 обов’язково вкажіть літературні та інтернет-джерела. 
 
 



РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ 
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 Модуль І. Соціолінгвістика як наука та навчальна 
дисципліна 

    

1 Вступ.  
Соціолінгвістика як міждисциплінарна наука, яка вивчає 
обумовленість мовних явищ і мовних одиниць соціальними 
факторами. Течії і напрями соціолінгвістичних досліджень. 

8 2 2 4 

2 Соціолінгвістичні школи.  

Європейська соціо-лінгвістична школа. Витоки 

соціолінгвістики. Празька школа функціональної лінгвістики. 

Французька соціологічна школа к.ХІХ – п.ХХ століття. 

Американська соціолінгвістична школа. Зародження 

соціолінгвістики у СРСР (20-40-і р. ХХ ст.). Соціолінгвістична 

школа в Україні. Теми і напрями досліджень. 

6  2 4 

3 Понятійний апарат соціолінгвістики.  
Мовна спільнота. Поняття про мовну спільність. Поєднання 
лінгвістичних та соціальних ознак при визначенні поняття 
мовна спільність. Рідна мова і суміжні поняття. Визначення 
поняття рідна мова. Основна і додаткові мови. Мови 
засвоєні й вивчені. Невизначеність поняття рідна мова, 
сполітизованість поняття в радянській соціолінгвістиці. 
Поняття функціонально першої та функціонально другої 
мови. Важливість правильного визначення поняття рідна 
мова. Краса, дієвість і сила рідної мови. Мова первинна і 
мова вторинна. Мовний код. Субкод (підсистема) мови. 
Перемикання і змішування кодів. Перемикання кодів 
залежно від сфери і умов спілкування. Умови комунікації, що 
змушують мовця перемикати код. 

8 2 2 4 

4 Мовний стандарт як ключове поняття соціолінгвістики. 
Мовна норма. Мовний стандарт. Сфери використання мови. 
Не/мовленнєва комунікація. Мовне спілкування, мовна 
поведінка, мовленнєвий акт. Комунікативні компетенції 
мови. 

6  2 4 

5 Форми існування мови.  

Літературна мова. Відмінність літературної мови від мови 

художніх творів. Два підходи до визначення поняття 

літературна мова – лінгвістичний та соціолінгвістичний. 

Ознаки носіїв літературного варіанта національної мови на 

відміну від осіб, що користуються іншими її підсистемами. 

8 2 2 4 



Властивості літературної мови, що відрізняють її від інших 

підсистем національної мови. Історія виникнення 

літературної мови.  

Поняття койне. Історія та причини виникнення койне. Міські 

койне. Койне ареалу. Письмові форми койне. 

Визначення поняття просторіччя. Характеристика носіїв 

просторіччя.  Форма, сфери і місця реалізації просторіччя. 

Основні риси просторіччя. Характерні мовні ознаки 

просторіччя на всіх рівнях. Відсутність у просторіччі норми.  

Суржик в системі розмовних форм побутування української 
мови. Суржик як мовне та соціальне явище. Причини 
утворення суржику. Шляхи зменшення ареалу 
функціонування суржику. 

6 Cоціальна диференціація мови.  

Проблема соціальної диференціації мови в світовій 

лінгвістиці. Поняття про тери-торіальний та соціальний 

діалекти. Різновиди соціолектів. 

Розрізнення типів соціальних контактів. Соціолекти у сфері 

масової культури. Соціолекти у професійній діяльності. 

Соціолекти у сфері приватного спілкування. Функції 

соціолектів. Мета соціолектів. 

Поняття професійного соціолекту. Різновиди професійного 

соціолекту. Вплив професійного соціолекту на професійну 

діяльність, стосунки у колективі, а також на розвиток 

мовного стандарту. 

Поняття вікового соціолекту. Різновиди вікового соціолекту. 

Вплив вікового соціолекту на розумову діяльність людини, 

рівень її інтелектуального розвитку, стосунки у колективі 

(родині), а також на розвиток мовного стандарту. 

Поняття корпоративного соціолекту. Різновиди 
корпоративного соціолекту. Вплив групового соціолекту на 
професійну діяльність, стосунки у колективі, а також на 
розвиток мовного стандарту. Причини виникнення 
групового соціолекту і особливості функціонування, носії, 
основні ознаки, лексико-фразеологічний склад, взаємодія з 
іншими підсистемами мови. 

8 2 2 4 

7 Мовна ситуація.  

Поняття мовної ситуації. Диференціація ознак мовних 

ситуацій. Типи мовних ситуацій. Сфера впливу мовної 

8 2 4 2 



ситуації на діяльність людини. Методологія опису мовної 

ситуації. 

Фактори формування мовних ситуацій. Мовна ситуація на 

різних етапах розвитку без/державності України. Чинники, 

що мають вплив на мовну ситуацію в Україні. 

Типи мовних ситуацій. Різновиди мовних ситуацій. 

Побудова мовленнєвої комунікації у не/типовому мовному 

середовищі.  Різновиди мовних помилок. 

Причини двомовності. Типи білінгвізму: рецептивний, 
репродуктивний, продуктивний; чистий і змішаний; 
безпосередній і опосередкований; природний і штучний; 
індивідуальний і масовий. Диглосія. Внутрішньомовна 
диглосія. Сучасна мовна ситуація в Україні. Негативний 
вплив білінгвізму на розвиток рідної мови. 

8 Мовна політика.  

Поняття «мовні контакти» і «взаємодія мов». Типи мовних 

контактів. Інтерференція як наслідок взаємодії мов. Суржик 

як результат змішування мов. Допоміжні мови міжетнічного 

спілкування: лінгва франка, койне, піджин, креольські мови. 

Міжнародні і світові мови. Штучні мови. 

Суб’єкти і компоненти національно-мовної політики. Етапи 

мовної політики. Типи мовної політики. Закони про мову. 

Правовий статус мов. Мовне планування (позачергові 

заходи державної мовної політики). Мовне будівництво. 

Мовна політика радянського уряду щодо національних 

мов республік (зокрема, української). Мовна політика 

України на загальнодержавному й регіональному рівнях. 

 Українське мовне законодавство. Аналіз Конституції 

України, ЗУ «Про мову» та інших підзаконних актів. Шляхи і 

засоби впливу на аудиторію.  

Бачення перспектив розвитку державної мови в Україні в 

усіх сферах культурної, професійної, спортивної, побутової 

діяльності людей. 

Причини української діаспори. Діаспорні хвилі українців. 
Функціонування української мови в діаспорних осередках. 
 

8 2 4 2 
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 Модуль ІІ. Етнолінгвістика як наука та навчальна 
дисципліна 

    

9 Українська етнолінгвістика як наука і навчальна 
дисципліна.  
Загальне поняття про етнолінгвістику. Мета і завдання 
етнолінгвістики. Історія української етнолінгвістики та її 
сучасний стан (різні аспекти). Сучасні слов’янські 
етнолінгвістичні школи. Етнолінгвістика в колі інших 
лінгвістичних дисциплін. Проблеми сучасної української 
етнолінгвістики. 

6 2 2 2 

10 Теоретико-лінгвістичні основи етнолінгвістики.  
Витоки етнолінгвістики з філософії мови й культури В. фон 
Гумбольдта. О.Потебня – фундатор слов’янської й вітчизня-
ної етнолінгвістики. Гіпотеза «лінгвістичної відносності» 
Е.Сепіра й Б.Уорфа й становлення етнолінг-вістичної науки. 

4  2 2 

11 Етнолінгвістика як міждисциплінарна наука. 
Етнолінгвістика та філософія. Етнолінгвістика та 
культурологія. Етнолінгвістика та етнологія. Етнолінгвістика 
та міфологія. Етнолінгвістика та психологія. Етнолінгвістика 
та поетика. Етнолінгвістика та лексикологія. Етнолінгвістика 
та ономастика. Етнолінгвістика та фразеологія. 
Етнолінгвістика та фольклористика. Етнолінгвістика та 
діалектологія. Етнолінгвістика та стилістика. 

6  2 4 

12 Мовні одиниці в етнолінгвістичному аспекті.  
Слово в етнолінгвістичному аспекті. Символізація імені в 
народному світосприйманні. Українські обрядові формули 
на етнокультурному тлі. Номінація українських традиційних 
календарних обрядів. Номінація українських традиційних 
календарних обрядів. Номінація весільної та родинної 
обрядовості. 

8 2 2 4 

13 Етнолінгвістичний аспект дослідження культурних явищ. 
Мова в житті етносу. Слово в контексті етнокультури. 
Особливості дослідження різнопланових одиниць 
обрядових текстів. Культурна семантика обрядових назв. 
Слова-міфологеми в етномовній свідомості українців. 

8 2 2 4 

14 Етнолінгвістичний аспект української фразеології. 
Фразеологізми як етнокультурні одиниці. Етимологія 
фразеологізмів. Фразеологізми як етнокультурні одиниці. 
Етимологія фразеологізмів. Етнолінгвістична спрямованість 
фразеології. Поняття про етнофраземи. Пареміологія як 
відтворення національно-культурної специфіки мови. 

6  2 4 

15 Мовна й концептуальна картини світу.  
Концепт як базове поняття етнолінгвістики. Визначення 
концепту як одиниці ментального лексикону. Концепт і 

6  2 4 



поняття. Концепт і етнокультура. Загальнокультурні й етнічні 
концепти. Поняття картини світу. Мовна картина світу. 
Стійкість мовної картини світу. Концептуальна модель 
(картина) світу, форми її вираження. Кореляція 
концептуальної й мовної картин світу. 

16 Основи етнолінгвістичних досліджень.  
Поняття про етнолінгвістичний аспект дослідження 
діалектної лексики на відміну від лінгвістичного. План 
змісту: загальна характеристика (модель світу в первісних 
уявленнях). План вираження та його вияв в обрядах. Знакова 
природа предметно-дійового складу обрядів та інших явищ 
традиційної народної духовної культури. Структура плану 
вираження (мова, реалії, дії, виконавці, час, простір тощо). 
Семантика невербальних одиниць на тлі семантики 
вербальних. 

6 2  4 

17 Етнолінгвістичне картографування явищ традиційної 
народної духовної культури та його інтерпретація в 
етнолінгвістичних дослідженнях.  
Поняття про етнолінгвогеографію. Слов’янські 
етнолінгвістичні атласи. Методика етнолінгвістичного 
картографування. Інтерпретація етнолінгвістичних карт в 
етнолінгвістичних дослідженнях. 

6  2 4 

18 Підсумкова модульна робота 4  2 2 

 ІІ модуль 60 8 18 34 

  120 20 38 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОК «СОЦІО- ТА ЕТНОЛІНГВІСТИКА» (20/38, залік) 
СОЦІОЛІНГВІСТИКА 

                  Теми лекцій дата 
1 Вступ. Історія соціолінгвістичних досліджень. Понятійний апарат СЛ.   

2 Форми існування мови.  
3 Проблема соціальної диференціації мови.  

4 Мовна ситуація. Білінгвізм і диглосія.  
5 Взаємодія мов. Мови-посередники.  

6 Мовна політика.  

                  Теми практичних занять  
1 Соціолінгвістика як наука.  

2 Історія соціолінгвістичних досліджень.  
3 Основні поняття соціолінгвістики.  

4 Мовний стандарт як ключове поняття соціолінгвістики.  

5 Форми існування мови.  
6 Соціальна диференціація мови.  

7 Мовна ситуація. Білінгвізм і диглосія.  
8 Взаємодія мов.  

9 Мови-посередники.  
10 Мовна політика в Україні.  

 Модульна контрольна робота № 1  

ЕТНОЛІНГВІСТИКА 
                  Теми лекцій  

7 Українська етнолінгвістика як наука й навчальна дисципліна. 
Теоретико-лінгвістичні основи етнолінгвістики. Етнолінгвістика як 
міждисциплінарна наука. 

 

8 Мовні одиниці в етнолінгвістичному аспекті.  

9 Етнолінгвістичний аспект дослідження культурних явищ. 
 Етнолінгвістичний аспект української фразеології. Мовна й 
концептуальна картини світу. 

 

10 Основи етнолінгвістичних досліджень. Етнолінгвістичне  
картографування явищ традиційної народної духовної культури та 
його інтерпретація в етнолінгвістичних дослідженнях. 

 

                  Теми практичних занять  
11 Українська етнолінгвістика як наука й навчальна дисципліна.   

12 Теоретико-лінгвістичні основи етнолінгвістики.   
13 Етнолінгвістика як міждисциплінарна наука.  

14 Мовні одиниці в етнолінгвістичному аспекті.  

15 Етнолінгвістичний аспект дослідження культурних явищ.  
16 Етнолінгвістичний аспект української фразеології.   

17 Мовна й концептуальна картини світу.  
18 Етнолінг. картографування явищ традиційної народної духовної 

культури та його інтерпретація в етнолінгвістичних дослідженнях. 
 

19 Модульна контрольна робота № 2  



СОЦІОЛІНГВІСТИКА 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

Лекція 1. Вступ. Мета і завдання курсу. Об’єкт і предмет соціолінгвістики. Статус 

соціолінгвістики. Соціолінгвістика як міждисциплінарна наука, яка вивчає 

обумовленість мовних явищ і мовних одиниць соціальними факторами. Течії і 

напрями соціолінгвістичних досліджень (синхронічна і діахронічна соціолінгвістика, 

макро- і мікросоціолінгвістика, теоретична й експериментальна, соціолінгвістика і 

соціологія мови, прикладна соціолінгвістика). Місце соціолінгвістики серед інших 

лінгвістичних дисциплін. 

Історія соціолінгвістичних досліджень. Витоки соціолінгвістики. Празька 

школа функціональної лінгвістики (Р.Якобсон, М.Трубецькой, В.Матезіус, 

В.Гавренек, С.Карцевський). Французька соціологічна школа к.ХІХ – п.ХХ століття 

(А.Мейе, Ж.Вандрієс). Американська соціолінгвістична школа (У.Брайт, Д.Гамперц, 

Ч.Фергюсон, У.Лабов). Зародження соціолінгвістики у СРСР (20-40-і роки ХХ ст.). 

«Нове вчення про мову» М.Марра і відхід від соціолінгвістичної проблематики. 

Відновлення соціолінгвістичних досліджень у 60-70 роках ХХ століття (праці 

М.Панова, С.Ожегова, В.Бондалетова та ін.). Розвиток соціолінгвістики в Україні. 

Понятійний апарат соціолінгвістики. Мовна спільнота. Рідна мова і суміжні 

поняття. Мовний код. Соціально-комунікативна система. Переключення та 

змішування кодів. Мовна варіативність. Мовна норма. Літературна мова (стандарт). 

Сфери використання мови. Мовленнєва і немовленнєва комунікація. Комунікативна 

ситуація. Мовленнєве спілкування, мовленнєва поведінка, мовленнєвий акт. 

Комунікативна компетенція носія мови. Соціальний статус і соціальна роль. 

Лекція 2. Форми існування мови. Літературна мова. Відмінність літературної 

мови від мови художніх творів. Два підходи до визначення поняття літературна 

мова – лінгвістичний та соціолінгвістичний. Ознаки носіїв літературного варіанта 

національної мови на відміну від осіб, що користуються іншими її підсистемами. 

Властивості літературної мови, що відрізняють її від інших підсистем національної 

мови. Історія виникнення літературної мови. Койне. Побутово-розмовне мовлення. 

Просторіччя. Сленг. Суржик у системі розмовних форм побутування української 

мови. 

Лекція 3. Проблема соціальної диференціації мови. Проблема соціальної 

диференціації мови у світовій лінгвістиці. Поняття соціальний діалект (соціолект). 

Різновиди соціолектів: професійні, вікові, групові (корпоративні). Арго. Жаргон. 

Сленг. Молодіжний соціолект: причини виникнення і функціонування, носії, основні 

ознаки, лексико-фразеологічний склад, взаємодія з іншими підсистемами мови. 

Студентський і шкільний жаргони. 



Лекція 4. Мовна ситуація. Білінгвізм і диглосія. Поняття мовної ситуації. 

Диференціація ознак мовних ситуацій. Фактори формування мовних ситуацій. Типи 

мовних ситуацій: монокомпонентні/ полікомпонентні, рівноважні/ нерівноважні, 

однополюсні/ багатополюсні, одномовні/ багатомовні, гомогенні/ гомоморфні, 

гетерогенні/ гетероморфні, гармонійні/ дисгармонійні, збалансовані/ 

незбалансовані, ендоглосні/ екзоглосні. Двомовність (білінгвізм). Типи білінгвізму: 

рецептивний, репродуктивний, продуктивний; чистий і змішаний; безпосередній і 

опосередкований; природний і штучний; індивідуальний і масовий. Диглосія. 

Внутрішньомовна диглосія. Сучасна мовна ситуація в Україні. 

Лекція 5. Взаємодія мов. Мови-посередники. Поняття «мовні контакти» і 

«взаємодія мов». Типи мовних контактів. Інтерференція як наслідок взаємодії мов. 

Суржик як результат змішування мов. Допоміжні мови міжетнічного спілкування: 

лінгва франка, койне, піджин, креольські мови. Міжнародні і світові мови. Штучні 

мови. 

Лекція 6. Мовна політика. Поняття мовної політики, національно-мовної 

політики. Суб’єкти і компоненти національно-мовної політики. Етапи мовної 

політики. Типи мовної політики. Закони про мову. Правовий статус мов. Мовне 

планування (позачергові заходи державної мовної політики). Мовне будівництво. 

Мовна політика радянського уряду щодо національних мов республік (зокрема, 

української). Мовна політика України на загальнодержавному й регіональному 

рівнях. 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Тема 1. СОЦІОЛІГВІСТИКА ЯК НАУКА. 

Теоретичні питання: 

1. Мова і суспільство. Суспільні функції мови. 

2. Предмет і об’єкт соціолінгвістики. 

3. Витоки соціолінгвістики. 

4. Статус соціолінгвістики як наукової дисципліни. 

5. Зв’язок соціолінгвістики з іншими науками та навчальними дисциплінами. 

6. Напрями соціолінгвістичних досліджень. 

7. Основні соціолінгвістичні проблеми. 

Практично виконати: 

1. Накреслити і прокоментувати таблицю-схему «Проблематика соціолінгвістичних 

досліджень». 

2. Законспектувати статтю «Соціолінгвістика» (автор В.Брицин) з ЕУМ (с. 583-584). 

3. Деталізувати лекційну тезу «Сучасна соціолінгвістика розвивається у трьох 

площинах…». 



4. Аргументувати твердження «Соціолінгвістика тісно пов’язана з іншими науками та 

навчальними дисциплінами…». 

5. Підготувати повідомлення на тему «Мовна ситуація мого міста (села)». 

6. Редагувати текст. Пояснити види і типи помилок:  

Американські вчоні після довгих досліджень дійшли виводу: якщо людина часто 

думає про щось погане, вона починає чаще хворіти. Оказалось, негативна 

активність мозгу безпосередньо пов’язана з послабленням імунітету. Такий вивод 

було зроблено після опиту з 50 добровольцями, яким предложили згадати одне із 

собитій власного життя, яке або принесло їм найбільшу радість, або розстроїло, 

налякало чи розізлило їх. Потім кожному із підопитних вводили вакцину проти 

грипу. З’ясувалося, що на тих, хто думав про негатив, вакцина здійснювала 

найменший вплив, а на тих, хто настроювався на добро,  – наоборот. Отже, наше 

мислення вліяє на тіло, емоції тісно пов’язані з системами, що опреділяють 

здоров’я (З газети). 

Питання для самоконтролю: 

1. Яка мета, завдання, об’єкт і предмет соціолінгвістики? 

2. Який статус має соціолінгвістика серед інших наук? Чому соціолінгвістику 

називають міждисциплінарною наукою? 

3. Які течії і напрями соціолінгвістичних досліджень актуальні сьогодні? 

4. Яке місце займає соціолінгвістика серед інших лінгвістичних дисциплін? 

5. Назвіть прізвища відомих українських соціолінгвістів, напрями їхніх досліджень. 

 

Тема 2. ІСТОРІЯ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Теоретичні питання: 

1. Розвиток соціолінгвістичних досліджень у Франції. Французька соціологічна школа 

кін. ХІХ –поч.ХХ ст. (А.Мейє, Ж.Вандрієс) та подальший розвиток соціолінгвістики. 

2. Соціолінгвістичний доробок представників німецької (Лейпцизької) лінгвістичної 

школи (Фрінгс). Подальший розвиток німецької соціолінгвістики. 

3. Соціолінгвістика США (У.Брайт, Дж.Гамперц, Ч.Фергюсон, У.Лабов, Дж. Фішман). 

4. Специфіка радянської соціолінгвістики (О.Селищев, Б.Ларін, Є.Поливанов). 

5. «Нове вчення про мову» М.Марра. 

6. Соціолінгвістичні дослідження  60-70-х років ХХ ст.  (М.Панов, С.Ожегов). 

7. Проблеми й перспективи досліджень української соціолінгвістики( О.Потебня, 

О.Ткаченко, О.Тараненко, Б.Ажнюк, Л.Масенко, П.Селігей, Н.Шарманова, Л.Гнатюк, 

В.Жайворонок, О.Тищенко, Л.Васильєва, О.Жаборюк, А.Лучик, Г.Черненко, 

О.Палінська, Г.Хентшель, Л.Томіленко, О.Демська та ін.). 

Практично виконати: 

1. Підготувати повідомлення про одного із зарубіжних учених-соціолінгвістів. 

2. Підготувати повідомлення про одного з українських учених-соціолінгвістів. 



3. Тезово законспектувати виступ Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація». 

Зробити власні висновки. 

4. Редагувати текст. Пояснити види і типи помилок: 

    Сміх – одна із самих важних составляющих нашого щоденного життя. Кожен 

юмористичний журнал щитає своїм долгом напомнити, що сміх – це лучче 

лікарство. Так, безусловно, сміх нас не робе здоровіше, не розвиває мишці і не 

укріпляє серце і льохкі. Проте він об’єднує людей, а тому побочні положительні 

ефекти сміху – це лишень слєдствіє цієї його головної функції. Учоні стверджують, 

що під час сміху нормалізується кровяне давлєніє і учащається пульс, благотворно 

вліяє сміх і на імунну систему. Весельчаки, шутники і оптимісти всігда впевнені, шо 

з ними нічого поганого не случицця, і, напевне, іменно тому вони живуть довше. А 

саме важливе свойство сміху – це зняття з його допомогою больових ощущеній. 

Під час хохоту біль, навіть сама гостра, відступає. А про те, що сміх помагає 

ізбавиться од стресу, й говорити не приходицця – усі знають, що сміх до сліз, до 

колік здатен розігнати любі тучі на душевном горизонті (З газети).        

Питання для самоконтролю: 

1. Якими були передумови виникнення соціолінгвістики? 

2. Який внесок французької (празької, женевської, лондонської, норвезької, 

японської, німецької, американської) соціолінгвістичних шкіл у загально-

людську соціолінгвістичну скарбницю? 

3. Які виклики перед соціолінгвістикою поставила реальність (глобалізація, 

пандемія, зміна клімату, війни)? 

4. Які перспективи розвитку має соціолінгвістика в Україні?  

5. Яке прикладне значення соціолінгвістики в Україні?                     

 

Тема 3. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ. 

Теоретичні питання: 

1. Мовна спільнота. 

2. Рідна мова і суміжні поняття. 

3. Мовний код. Переключення та змішування кодів. 

4. Соціально-комунікативна система. 

5. Мовна варіативність. 

Практично виконати: 

1. Дати характеристику законодавчим актам, які визначають мовну політику в 

Україні. 

2. Підготувати повідомлення на тему «Я – українка. І мова моя – українська». 

3. Накреслити таблицю-схему «Причини перемикання коду і субкоду українцем». 

Вказати сфери і мету використання. Які мовні компетенції переслідує мовець? Ваше 

ставлення до цього мовно-соціального явища. 



4. Підготувати інформацію про причини використання мовних варіацій (ситуації, 

приклади, наслідки). 

5. Редагувати текст. Пояснити види і типи помилок: 

    Від чрезмірного перебування на сонці можна получить не лише сонячний ожог, а 

й серйознішу болєзнь. Крім того, що усилюється процес старіння кожі і 

появляються глубокі морщини, ультрафіолетові лучі можуть стімуліровать 

також виникнення злокачественної опухолі меланоми. Лікарі не радять загорать 

людям, які страждають на гіпертонію, малокровіє, сахарний діабет, туберкульоз, 

неврастенію та невроз. Не стоїть також підставляти під жгучі лучі ноги, якщо на 

них уже помітні венозні узли. А загалом, повні люди самі чутливі до повишеної дози 

сонячного опромінення, а  жінки, як утверждають врачі, легше переносять сонце, 

ніж мужчини. Однак дамам з дещо повишеною природною волосатістю також 

стоїть утримуватися від іскушенія мати «шоколадний» вид (З газети). 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке мовна спільнота? 

2. Як ви розумієте поняття рідна мова? Які причини зміни рідної мови? 

3. Яка мова називається первинною, а яка вторинною? 

4. Що таке мовний код? Які причини перемикання / змішування кодів? 

5. Які особливості має мова залежно від сфери використання? 

6. Як пов’язаний соціальний та професійний статус особи із знанням державної 

мови? 

7. Яку небезпеку для нашої держави у період російсько-української війни 

становлять носії російської мови і культури, що проживають в Україні? 

 

Тема 4. МОВНИЙ СТАНДАРТ ЯК КЛЮЧОВЕ ПОНЯТТЯ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ. 

Теоретичні питання: 

1. Мовна норма. 

2. Мовний стандарт. 

3. Сфери використання мови. 

4.  Не/мовленнєва комунікація. 

5. Мовне спілкування, мовна поведінка, мовленнєвий акт. 

6. Комунікативна компетенція носія мови. 

Практично виконати: 

1. Опрацювати монографію В.Кожевнікова «Сувора розмова про «язик» і мову». 

Записати тези, зробити власні висновки. 

2. Дати розгорнуту характеристику норм українського мовного стандарту. 

Назва норми Що регулює Приклад  
3. Пояснити не/дотримання норм мовного стандарту залежно від комунікативної 

ситуації спілкування.  



Питання для самоконтролю: 

1. Що таке мовна норма? Які мовні норми ви знаєте? Що вони регулюють? 

2. Яка державотворча і суспільна роль мовного стандарту? 

3. У яких сферах діяльності людини мова має визначальну роль? Аргументуйте. 

4. Які особливості не/мовленнєвої комунікації вам відомі? 

5. Які особливості мовної поведінки є запорукою успіху в комунікативному акті? 

6. У чому полягає комунікативна компетенція носія мови? 

 

Тема 5. ФОРМИ ІСНУВАННЯ МОВИ 

Теоретичні питання: 

1. Літературна мова. Історія виникнення літературної мови. 

2. Відмінність літературної мови від мови художніх творів. 

3. Два підходи до визначення поняття літературна мова – лінгвістичний та 

соціолінгвістичний.  

4. Ознаки носіїв літературного варіанта національної мови на відміну від осіб, що 

користуються іншими її підсистемами.  

5. Властивості літературної мови, що відрізняють її від інших підсистем національної 

мови. 

6. Койне.  

7. Побутово-розмовне мовлення. 

8. Суржик в системі розмовних форм побутування української мови. 

Практично виконати: 

1. Опрацювати монографію Л.Масенко «Суржик. Між мовою і язиком», 

законспектувати важливі тези. 

2. Підготувати повідомлення «Сфери використання мовного стандарту в 

українському соціумі». 

3. Накреслити таблицю-схему «Форми існування мови». Деталізувати сфери 

вживання, а також позитивний/ негативний вплив на розвиток стандарту мови. 

4. Редагувати текст. Пояснити види і типи помилок: 

   Наукою доказано, що тривале сидіння перед екраном знижує інтерес до життя, 

ухудшає інтелект і повишає навіювання. Лишня годинка перед телевізором може 

змінити вашу лексику в худшу сторону (мовлення стане шаблонним і неживим) і 

знизить роботоспособність. А постійне облучіння, що ісходить від кінескопа, 

призводить до істощіння нервної системи і соматичних порушень, адже не 

кожному по карману телевізори нового покоління, які хоть якось предохраняють 

від вредних лучів. У результаті пам’ять слабшає, кишечник починає барахлити, 

з’являється в’ялість, порушується сон і незрідка сняться кошмарні сни. Іноді, самі 

того не підозрівая, телеглядачі зазнають гіпнотичного впливу і втрачають 

способність самостійно мислити, приймають за своє те, що нав’язується їм з 



екранів телебачення. А згідно нових досліджень канадських учєних люди, які 

проводять перед телевізором не більше години в день у 16 разів менше підвержені 

депресіям і неврозам, у 4 рази ріже страдають від безсонниці й мають більше 

шансів зробити удачну кар’єру, ніж ті, хто проводить перед екраном більше 

чотирьох годин в сутки (З газети). 

Питання для самоконтролю: 

1. Дайте визначення терміну літературна мова. У чому полягає двозначність 

тлумачення? 

2. Як у соціолінгвістиці тлумачиться поняття літературна мова? 

3. Які ознаки носіїв літературної мови як нормативної ви можете назвати? 

4. За якими ознаками мовний стандарт відрізняють від інших підсистем 

національної мови? 

5. Що таке койне? Для яких суспільств воно характерне? 

6. Що таке побутово-розмовне мовлення? Не/доречність його вживання. 

7. Що таке сленг? Як він утворюється? З якою метою використовується? 

8. Що таке суржик, і що з ним робити вчителю, мовознавцю, соціолінгвісту? 

 

Тема 6. СОЦІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МОВИ 

Теоретичні питання: 

1. Проблеми соціальної диференціації у світовій лінгвістиці. 

2. Соціальний діалект (соціолект). 

3. Різновиди соціолектів. 

4. Класифікація соціолектів. 

5. Професійні мови. 

6. Молодіжний соціолект (сленг). 

Практично виконати: 

1. Ознайомитися із «Першим словником українського молодіжного сленгу» 

С. Пиркало; виписати цікаві приклади, пояснити історію виникнення сленгізмів. 

2. Накреслити таблицю-схему «Розрізнення типів соціальних контактів і пов’язаних з 

ними сфер культури». Аргументувати поділ. 

3. Підготувати повідомлення «Сучасні соціолекти в мовному житті українця». 

4. Переглянути на ютубі сюжет братів Капранових «Ім. ТГ.Шевченка. Хто такі кобзарі?» 

(04.04.2021) Звернути увагу на «кобзарську мову», провести паралелі із сучасністю. 

Питання для самоконтролю: 

1. Які різновиди діалектів ви знаєте? 

2. За якими ознаками розподіляються соціолексти? 

3. Яка мета і функції соціолектів? 

4. Що таке професійний соціолект? Яка мета і функції професійного соціолекту? 

5. Що таке віковий соціолект? Яка мета і функції вікового соціолекту? 



6. Що таке корпоративний соціолект? Яка мета і функції групового соціолекту? У 

чому полягає небезпека групового соціолекту? 

 

Тема 7. МОВНА СИТУАЦІЯ. БІЛІНГВІЗМ І ДИГЛОСІЯ. 

Теоретичні питання: 

1. Поняття мовна ситуація. 

2. Диференціація ознак мовних ситуацій. 

3. Фактори формування і типи мовних ситуацій. 

4. Двомовність. Типи білінгвізму. 

5. Диглосія. 

Практично виконати: 

1. Законспектувати статтю Л.Масенко «Тоталітарні практики  руйнування родини і 

родинних стосунків», зробити власні висновки. 

2. Накреслити таблицю-схему «Різновиди білінгвізму». Навести приклади, пояснити 

ситуації та наслідки двомовності. 

3. Написати повідомлення на тему «Мовна ситуація для українців у Росії, Білорусі, 

країнах Балтії, Румунії, Польщі, Чехії, Угорщині, Канаді, США, Австралії, Італії» (країна 

на вибір студента/ -ки). 

Питання для самоконтролю: 

1. Як ви розумієте поняття мовна ситуація? 

2. Які типи мовних ситуацій виникають у сфері діяльності людини? 

3. Які фактори формують мовну ситуацію? 

4. Якою була мовна ситуація на різних етапах без/державності України? 

5. Якою була політика Роійської імперії, СРСР щодо української мови? 

6. Які причини двомовності в сучасній Україні? Які типи білінгвізму ви знаєте?  

7. Яке вирішення проблеми двомовності ви бачите? Як ви вирішуєте проблему 

білінгвізму в особистій комунікації із друзями, родичами, працедавцями? 

 

Тема 8. ВЗАЄМОДІЯ МОВ. 

Теоретичні питання: 

1. Поняття мовні контакти і взаємодія мов. 

2. Типи мовних контактів. 

3. Інтерференція як наслідок взаємодії мов. 

4. Суржик як результат змішування мов. 

Практично виконати: 

1. Накреслити таблицю-схему «Мовні контакти». Які типи мовних контактів розглядає 

соціолінгвістика? 

2. Яким чином взаємодіють мови між собою? Навести принципи взаємодій 

(інтерференцій), дати їм оцінку. 



3. Повідомлення на тему «Взаємодія української та інших (рос., угор., польськ., 

румун., молд., білорус.) мов у прикордонних районах України. Загрози, проблеми і 

переваги». 

4. Законспектувати статтю І.Щур «Особливості українського комп’ютерного жаргону». 

Питання для самоконтролю: 

1. Які типи мовних контактів визнаєте? 

2. Який вплив на мову мають зовнішні мовні впливи? 

3. Як позбутися негативного вприву на українську мову інших мов, зокрема 

російської, англійської, угорської? 

4. Чим зумовлений суржик і які шляхи його подолання у перспективі? 

5. Як, на вашу думку, можна переконати молодь розмовляти українською мовою? 

 

Тема 9. МОВИ-ПОСЕРЕДНИКИ. 

Теоретичні питання: 

1. Допоміжні мови міжетнічного спілкування: лінгва франка, койне, піджин, 

креольські мови. 

2. Міжнародні і світові мови. 

3. Поняття про інтерлінгвістику. Штучні мови (афрігілі, волапюк, есперанто, ідо, 

окциденталь, латина сіне фаскіоне, інтерлінгва, токі пона, соні ланг, локленд, ложмен, 

сольресоль та ін.). 

4. Сучасні штучні мови (мова героїв «Гри престолів»). 

Практично виконати: 

1. Підготувати повідомлення про одну із допоміжних субмов (на вибір). З’ясувати їхню 

роль в системі міжетнічного спілкування. 

2. Підготувати повідомлення про одну із штучних мов (на вибір). З’ясувати їхню роль 

в системі міжнародного спілкування. 

3. Скласти словник мови героїв «Гри престолів». 

4. Законспектувати статтю О.Ткаченка «Питання міжмовних контактів». 

Питання для самоконтролю: 

1. Які допоміжні мови міжетнічного спілкування ви знаєте? 

2. Яка причина виникнення мов міжетнічного спілкування? 

3. Яка із допоміжних мов сьогодні, на жаль, функціонує в мовному спілкуванні в 

Україні? 

4. Які міжнародні мови вам відомі? За яким принципом обираються міжнародні 

мови? 

5. З якою метою намагалися/ -ються створити світову мову? Наскільки це 

прагнення є розумним та реальним?  

6. Що вивчає інтерлінгвістика? 



7. З якою метою створюють штучні мови? Які перспективи розвитку і 

функціонування штучних мов? 

8. За яких умов ви вивчили б штучну мову і користувалися нею? 

 

Тема 10. МОВНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ. 

Теоретичні питання: 

1. Поняття мовної політики, національно-мовної політики. 

2. Суб’єкти і компоненти національно-мовної політики. 

3. Етапи мовної політики. 

4. Типи мовної політики. 

5. Закони про мову. 

6. Правовий статус мов. 

Практично виконати: 

1. Підготувати повідомлення на тему «Мовна ситуація в освіті (сфері послуг, 

транспорті, війську, медицині, спорті, будівництві, масовій культурі, ЗМІ, інтернеті, 

економіці, політиці тощо) України (на вибір). Укладіть комунікативний тематичний 

словник на певну тему. 

2. Охарактеризувати Закон України «Про освіту» (2017) щодо мовної політики. 

3. Опрацювати ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як 

державної» (2019). 

Питання для самоконтролю: 

1. Якою є державна мовна політика в Україні? 

2. Якою є регіональна мовна політика в Україні? 

3. Як визначається правопий статус мов в Україні?  

4. Чи на достатньому рівні, на вашу думку, виконується ЗУ «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної» (2019)? 

5. Якою є роль української мови в діаспорянських середовищах? 

6. Які перспективи розвитку української мови як державної  в усіх сферах 

культурного, економічного, політичного та освітнього життя ви бачите? 

 

Модульна контрольна робота 
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ЕТНОЛІНГВІСТИКА 
ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

Лекція 7. Українська етнолінгвістика як наука й навчальна дисципліна. Загальне 
поняття про етнолінгвістику. Мета і завдання етнолінгвістичних студій. Історія української 
етнолінгвістики та її сучасний стан (різні аспекти). Сучасні слов'янські етнолінгвістичні 
школи. Етнолінгвістика в колі інших лінгвістичних дисциплін. Проблеми сучасної 
української етнолінгвістики.  

Теоретико-лінгвістичні основи етнолінгвістики. Витоки етнолінгвістики з філософії 
мови й культури Вільгельма фон Гумбольдта. Олександр Опанасович Потебня – фундатор 
слов’янської й вітчизняної етнолінгвістики. Гіпотеза «лінгвістичної відносності» Е.Сепіра й 
Б.Уорфа й становлення етнолінгвістичної науки.  

Етнолінгвістика як міждисциплінарна наука. Етнолінгвістика та філософія. 
Етнолінгвістика та культурологія. Етнолінгвістика та етнологія. Етнолінгвістика та 
міфологія. Етнолінгвістика та психологія. Етнолінгвістика та поетика. Етнолінгвістика та 
лексикологія. Етнолінгвістика та ономастика. Етнолінгвістика та фразеологія. 
Етнолінгвістика та фольклористика. Етнолінгвістика та діалектологія. Етнолінгвістика та 
стилістика. 

Лекція 8. Мовні одиниці в етнолінгвістичному аспекті. Слово в етнолінгвістичному 
аспекті. Символізація імені в народному світосприйманні. Українські обрядові формули на 
етнокультурному тлі. Номінація українських традиційних календарних обрядів. Номінація 
весільної та родинної обрядовості. 

Лекція 9. Етнолінгвістичний аспект дослідження культурних явищ. Мова в житті 
етносу. Слово в контексті етнокультури. Особливості дослідження різнопланових одиниць 
обрядових текстів. Культурна семантика обрядових назв. Слова-міфологеми в етномовній 
свідомості українців.  

 Етнолінгвістичний аспект української фразеології. Фразеологізми як етнокультурні 
одиниці. Етимологія фразеологізмів. Етнолінгвістична спрямованість фразеології. Поняття 
про етнофраземи. Пареміологія як відтворення національно-культурної специфіки мови.  

Мовна й концептуальна картини світу. Концепт як базове поняття етнолінгвістики. 
Визначення концепту як одиниці ментального лексикону. Концепт і поняття. Концепт і 
етнокультура. Загальнокультурні й етнічні концепти. Поняття картини світу. Мовна картина 
світу. Стійкість мовної картини світу. Концептуальна модель (картина) світу, форми її 
вираження. Кореляція концептуальної й мовної картин світу.  

Лекція 10. Основи етнолінгвістичних досліджень. Поняття про етнолінгвістичний 
аспект дослідження діалектної лексики на відміну від лінгвістичного. План змісту: загальна 
характеристика (модель світу в первісних уявленнях). План вираження та його вияв в 
обрядах. Знакова природа предметно-дійового складу обрядів та інших явищ традиційної 
народної духовної культури. Структура плану вираження (мова, реалії, дії, виконавці, час, 
простір тощо). Семантика невербальних одиниць на тлі семантики вербальних.  

Етнолінгвістичне картографування явищ традиційної народної духовної культури та 
його інтерпретація в етнолінгвістичних дослідженнях. Поняття про етнолінгвогеографію. 
Слов’янські етнолінгвістичні атласи. Методика етнолінгвістичного картографування. 
Інтерпретація етнолінгвістичних карт в етнолінгвістичних дослідженнях. 

 



ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Тема 11. Українська етнолінгвістика як наука й навчальна дисципліна. 
Теоретичні питання: 

1. Загальне поняття про етнолінгвістику.  
2. Мета і завдання етнолінгвістичних студій.  
3. Історія української етнолінгвістики та її сучасний стан (різні аспекти). Сучасні слов'янські 
етнолінгвістичні школи.  
4. Етнолінгвістика в колі інших лінгвістичних дисциплін.  
5. Проблеми сучасної української етнолінгвістики.  
Практично виконати: 
1. Законспектувати визначення поняття етнолінгвістика із Термінологічного словника 

«Сучасна лінгвістика» О.Селіванової, з «Української етнолінгвістики» В.Жайворонка, 
«Української мови. Енциклопедії» П.Гриценка. Прокоментувати наратив автора/ів 
словникової статті. 

2. Накреслити і прокоментувати таблицю-схему «Зв’язок етнолінгвістики з іншими 
лінгвістичними дисциплінами». 

3. Окреслити актуальність вивчення ОК «Етнолінгвістика», навести приклади практичного 
застосування отриманих знань. 

4. Законспектувати статтю: Мізін К. «Лінгвокультурний концепт «Капці», або Ще раз про 
методологічно слабкі місця лінгвокультурології». 
Питання для самоконтролю: 
1. Що таке етнолінгвістика? Як це поняття розкривають зарубіжні та українські 

етнолінгвісти? 
2. Яка причина виокремлення етнолінгвістики в окрему науку? 
3. Яку мету і завдання ставлять перед собою етнолінгвістичні школи? 
4. Які сучасні етнолінгвістичні студії визнаєте? 
5. Які завдання постали перед сучасною етнолінгвістикою? 

 
 
Тема 12. Теоретико-лінгвістичні основи етнолінгвістики. 
Теоретичні питання: 

1. Витоки етнолінгвістики з філософії мови й культури В. фон Гумбольдта.  
2. О. Потебня – фундатор слов’янської й вітчизняної етнолінгвістики.  
3. Дослідження сучасних українських етнолінгвістів. 
4. Етнографічні, лексикографічні надбання української етнолінгвістики. 
Практично виконати: 
1. Підготувати 2 інформаційні повідомлення (на 1 стор. кожне) про будь-кого із 
засновників етнолінгвістики в Україні (О.Потебня, Г.Булашев, П.Чубинський, Ф.Вовк, 
І.Франко, В.Гнатюк, М.Максимович, П.Куліш та ін.).  
2. Окреслити напрями діяльності української етнолінгвістичної наукової школи, назвати 
прізвища та досягнення.  
3. Підготувати огляд основних етнолінгвістичних праць українських науковців: монографії, 
підручники, посібники, статті, словники, атласи. 
4. Законспектувати статтю В. Мокієнка «Українська пареміологія в Європейському 
контексті». 



Питання для самоконтролю: 
1. Які передумови виникнення етнолінгвістики як науки?  
2. У яких напрямах розвивається сучасна етнолінгвістика? 
3. Імена, досягнення і праці яких відомих зарубіжних етнолінгвістів можете назвати?  
4. Імена, досягнення і праці яких відомих українських етнолінгвістів можете назвати?  
5. Що вам відомо про житомирську етнолінгвістичну школу? 
6. Які етнолінгвістичні збірки українських вчених вам відомі? 
7. Які лексикографічні праці українських етнолінгвістів ви знаєте? 

 
       Тема 13. Етнолінгвістика як міждисциплінарна наука. 
Теоретичні питання:  

1. Етнолінгвістика та філософія.  
2. Етнолінгвістика та культурологія.  
3. Етнолінгвістика та етнологія.  
4. Етнолінгвістика та міфологія.  
5. Етнолінгвістика та психологія.  
6. Етнолінгвістика та поетика.  
7. Етнолінгвістика та лексикологія.  
8. Етнолінгвістика та ономастика.  
9. Етнолінгвістика та фразеологія.  
10. Етнолінгвістика та фольклористика. 
11. Етнолінгвістика та діалектологія.  
12. Етнолінгвістика та стилістика. 
Практично виконати: 
1. Накреслити схему, що характеризує антропоцентричність етнолінгвістики. 
2. Визначити актуальність поняття концепту для етнолінгвістики. Дати визначення 

концепту кількома зарубіжними та українськими лінгвістами (О.Селіванова, В.Ужченко, 
В.Жайворонок, П.Гриценко та ін.). Порівняти наративи. 

3. Укласти концептну схему базових етноконцептів, які характерні для української 
традиційної культури. 

4. Законспектувати статтю В. Жайворонка «Етномовні знаки-символи: спроба 
лексикографічного опису». 
Питання для самоконтролю: 
1. Чому етнолінгвістику називають антропоцентричною наукою? 
2. Чому етнолінгвістика – це суміжна наука?  
3. Яким чином етнолінгвістика пов’язана з культурологією, філософією, міфологією, 

етнологією, психологією, поетикою, лексикологією, фразеологією, ономастикою, 
фольклористикою, стилістикою та діалектологією? Наведіть конкретні приклади. 

4. Яка роль етнолінгвістики у сучасному глобалізованому світі? 
 
Тема 14. Мовні одиниці в етнолінгвістичному аспекті. 
Теоретичні питання: 

1. Слово в етнолінгвістичному аспекті.  
2. Символізація імені в народному світосприйманні.  
3. Українські обрядові формули на етнокультурному тлі.  



4. Номінація українських традиційних календарних обрядів.  
5. Номінація весільної та родинної обрядовості. 
Практично виконати:  
1. Ознайомитися із нарисами В. Скуратівського «Святвечір» (у двох томах. – К., 1994). 
Підготувати інформаційне повідомлення на тему «Магічна народна лексика: замовляння 
/ побажання / прокльони / примовки / табуїзовані слова / евфемізми» (на вибір щось 
одне; 1 стор.). 
2. Підготувати повідомлення про систему українських календарних обрядових традицій.  
3. Підготувати повідомлення «Календарна обрядовість українців: свята зимового 
(весняного, літнього, осіннього) циклу» (на вибір, ≈ 5-7 стор. тексту). 
4. Законспектувати статтю Г. Доброльожі «Власне ім’я як чинник формування національної 
ідентичності в сучасній Україні». 

Питання для самоконтролю: 
1. Які різновиди магічної народної лексики ви знаєте? 
2. З якою метою і ким використовується магічна народна лексика? 
3. Щоб тобі пір’я в роті поросло! – це примовка, побажання чи прокльон? Чому? 
4. Що таке народний хліборобський календар? З якою метою він створювався?  
5. У чому полягає його прикладний характер? Як у сучасному світі послуговуються 

хліборобським календарем? 
6. Яка календарно-обрядова звичаєвість зимового циклу вам відома? 
7. Яка календарно-обрядова звичаєвість весняного циклу вам відома? 
8. Яка календарно-обрядова звичаєвість літнього циклу вам відома? 
9. Яка календарно-обрядова звичаєвість осіннього циклу вам відома? 
10.  Десь тут була подоляночка, / Десь тут була молодесенька, / Тут вона впала, 

/ До землі припала… –  хто така  подоляночка, і до якого часового періоду, на 
вашу думку,  приурочували цю гаївку? 

11.  Підготуйте повідомлення «Історія мого імені та прізвища». 
 
Тема 15. Етнолінгвістичний аспект дослідження культурних явищ. 
Теоретичні питання:  

1. Мова в житті етносу. Слово в контексті етнокультури.  
2. Особливості дослідження різнопланових одиниць обрядових текстів. Культурна 

семантика обрядових назв.  
3. Слова-міфологеми в етномовній свідомості українців.  
Практично виконати: 
1. Підготувати повідомлення про систему українських родинно-побутових обрядових 

традицій.  
2. Підготувати повідомлення на тему «Родильна обрядовість» / «Весільна обрядовість» / 

«Поховальна обрядовість» (на вибір, ≈ 5-7 стор. тексту). 
Питання для самоконтролю: 

1. Що таке родинно-побутова обрядовість? З якою метою вона ниникла? 
2. Які родинно-побутові обряди ви знаєте? Які з них спостерігали? 
3. Які особливості родильної обрядовості українців? 
4. Які особливості весільної обрядовості українців? 
5. Які особливості поховальної обрядовості українців? 



6. Які нові звичаї та обряди з’являються в українському суспільстві? Яке ваше 
ставлення до таких новел? 

 
Тема 16. Етнолінгвістичний аспект української фразеології. 
Теоретичні питання: 

1. Фразеологізми як етнокультурні одиниці.  
2. Етимологія фразеологізмів.  
3. Етнолінгвістична спрямованість фразеології. Поняття про етнофраземи.  
4. Пареміологія як відтворення національно-культурної специфіки мови.  
Практично виконати: 
1. Підготувати повідомлення про одного із сучасних українських фразеологів-

етнолінгвістів (В.Скуратівський, М.Сулима, П.Гриценко, В.Жайворонок, В.Ужченко, 
Н.Хобзей та ін.), проаналізувати наукові роботи етнолінгвістичного спрямування (2-3с.). 

2. Підготувати повідомлення про сучасні фразеологічні словники.  
3. Підготувати етимологічні розвідки щодо 5 фразеологізмів (вибрати самостійно). 
4. Укласти короткий (≈ 10 одиниць) перекладний словник фразеологізмів, напр.: англ. to 

have a bee in one’s bonnet (букв.: мати бджолу в капелюшку) – укр.: з мухами в носі; 
тринди-ринди з маком корж. 

5. Законспектувати статтю О.Стішова «Основні джерела поповнення фразеологічного 
складу української мови к. ХХ – поч. ХХІ ст.». 
Питання для самоконтролю: 
1. Чому фразеологізми визначають як етнокультурні одиниці? 
2. Які аспекти життя українців характеризують фразеологізми? 
3. Які основні словники фразеологізмів визнаєте? У чому їхня відмінність? У чому 

полягає їхня цінність? 
4. Що таке етнофраземи? Які етнофраземи використовують у вашій родині? 
5. У нас є куниця, а у вас красная дівиця… – у якій обрядовій дії кажуть ці слова, що 

вони означають? 
 
 
Тема 17. Мовна й концептуальна картини світу. 
Теоретичні питання: 

1. Концепт як базове поняття етнолінгвістики. Визначення концепту як одиниці 
ментального лексикону. Концепт і поняття. Концепт і етнокультура.  

2. Загальнокультурні й етнічні концепти.  
3. Поняття картини світу. Мовна картина світу. Стійкість мовної картини світу. 

Концептуальна модель (картина) світу, форми її вираження. Кореляція концептуальної 
й мовної картин світу.  
Практично виконати: 
1. Підготувати повідомлення про найдавніші міфологічні вірування українського 

народу (≈ 2-3 стор. тексту). 
2. Розповісти 2-3 українські легенди (міфи). 
3. Підготувати класифікатор українських міфологічних істот дохристиянської доби 

(боги, боги народної міфології, богодухи-провісники, родинні опікуни, нечисті сили, 
злі духи) і дати їм коротку характеристику. 



Питання для самоконтролю: 
1. Що таке концепт в етнолінгвістичному аспекті? 
2. Які світові етноконцепти визнаєте? 
3. Які етнічні етноконцепти визнаєте? 
4. Як змінюються концепти у просторі і часі? 
5. Якою є культурологічна роль концептів? 
6. Що є етноконцептом особисто для вас, вашої родини? Чому? 
7. Яку легенду ви можете розровісти про цікаву місцину у вашому селі, місті? 
8. Для чого українцям потрібні були Домовик, Цур, Вовкулаки, Відьма? 

 
Тема 18. Етнолінгвістичне картографування явищ традиційної народної духовної 

культури та його інтерпретація в етнолінгвістичних дослідженнях. 
1. Поняття про етнолінгвогеографію.  

2. Слов’янські етнолінгвістичні атласи.  
3. Методика етнолінгвістичного картографування. Інтерпретація етнолінгвістичних 

карт в етнолінгвістичних дослідженнях. 
Практично виконати: 
1. Підготувати повідомлення про один із базових українських етноконцептів: 
А. головні убори (вінок, хустка, очіпок, шапка…); 
Б. чоловічий одяг (сорочка, кожух, пояс…); 
В. жіночий одяг (сорочка, плахта, фартух …); 
Г. взуття (постоли, черевики, чоботи, чуні …); 
Ґ. прикраси (намисто, стрічки, персні, сережки …); 
Д. меблі (мисник, скриня, стіл, лава …); 
Е. частини будинку (хата, димар, поріг, сволок, піч, покуть …). 

Питання для самоконтролю: 
1. Що вивчає етнолінгвогеографія? 
2. Хто з українських етнолінгвістів працює у сфері етнолінгвогеографії? 

Обґрунтуйте свою думку, назвіть наукові праці. 
3. Які слов’янські етнолінгвістичні атласи вам відомі? З якою метою вони 

створюються? 
4. У чому полягає складність картографування явищ етнолінгвістичної культури? 

Яка перспектива автоматичного картографування? 
 

Тема 19. Модульна контрольна робота. 
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ЗРАЗОК МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 
З ОК «СОЦІО- ТА ЕТНОЛІНГВІСТИКА» 

Теоретична складова: 
1. Поняття мовного стандарту, його державотворча і суспільна роль. 

Практична складова: 
2. Мовна ситуація у моєму місті (селі, родині, колективі). 

 
ЗРАЗОК ПІДСУМКОВОЇ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2 

З ОК «СОЦІО- ТА ЕТНОЛІНГВІСТИКА» 
Теоретична складова: 

1. Стан сучасної української етнолінгвістики. 
Практична складова: 

2. Етнолінгвістичні особливості українських народних святкувань (на конкретному 
прикладі: Колодій (Масниця), Івана Купала, Різдво, Великдень). 

 
 

ЗРАЗОК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ОК «СОЦІО- ТА ЕТНОЛІНГВІСТИКА» 
0. Узаконення на пропозицію А.Авакова і Ю.Мендель варіанту українська 

російська мова (юго-восточка українська мова, слобожанська мова і под.) 
потрібно для: 

а. тих, хто не спроможний вивчити державну українську мову; 
б. для читання Пушкіна і Достоєвського мовою оригіналу; 
в. для спілкування з російським агресором; 
г. для розвитку української мови; 
ґ. для процвітання суржику. 
00. Багатовимірне культурно значуще соціопсихічне утворення  в колективній 
свідомості певної мовної спільноти, яке «розсипане» у змісті лексичних 
одиниць, корпусі фразеології, пареміологічному фонді, у системі стійних 
порівнянь, що відбивають образи-еталони, називається: 
а. значення; 
б. поняття;  
в. концепт; 
г. уявлення; 
ґ. знання. 

 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО ОК «СОЦІО- ТА ЕТНОЛІНГВІСТИКА» 

1. Записати історію свого міста (села).  
2. Легенди вашого краю (назви місцин, урочищ, річок, озер). 
3. Записати історію свого роду. 
4. Мовна ситуація у моєму місті (районному центрі, селі): освіта, торгівля, 

транспорт, сфера послуг, реклама. 
5. Календарна обрядовість у моєму селі. 
6. Родинно-побутова обрядовість у моєму селі (моїй родині). 

 
 



ПІДГОТУВАННЯ ПРОЄКТІВ 
Підготовка проєктів передбачає глибокий та докладний аналіз проблеми, яка 

винесена в заголовок. 
Алгоритм підготування: 

 Ознайомтеся із вимогами до проєкту-реферату; 

 Оберіть тему проєкту; 

 Доберіть літературу, в якій розкривається тема проєкту. Під час підбору 
літератури скористайтеся бібліотечними каталогами, списком основної та додаткової 
літератури; 

 Складіть план проєкту; 

 Опрацюйте літературні джерела, користуючись порадами до конспектування  
першоджерел; 

 Систематизуйте опрацьований матеріал відповідно до плану проєкту; 

 Дайте власний критичний аналіз та оцінку висвітленої проблеми; 

 Оформіть реферат відповідно до вимог; 

 Здайте реферат викладачеві в зазначений термін. 
 

ТЕМИ ПРОЄКТІВ 
1. Українська соціолінгвістична школа. 
2. Американська соціолінгвістична школа. 
3. Французька соціолінгвістична школа. 
4. Німецька соціолінгвістична школа. 
5. Етноконцепт вода як один із основних образів української етнолінгвістики та 

лінгвокультурології. 
6. Етноконцепт вогонь як один із основних образів української етнолінгвістики та 

лінгвокультурології. 
7. Етноконцепт вітер як один із основних образів української етнолінгвістики та 

лінгвокультурології. 
8. Етноконцепт земля як один із основних образів української етнолінгвістики та 

лінгвокультурології. 
9. Етноконцепт Всесвіт як один із основних образів української етнолінгвістики та 

лінгвокультурології. 
 

ЗАЛІК 
Підсумкова оцінка з вивчених модулів (ПОМ) розраховується: 

№ модулю М%n (відсоткове значення модуля навчальної 
компоненти) 

Модуль 1 М%1 = (50) 

Модуль 2 М%1 = (50) 
Сума 100 

Оскільки формою підсумкового контролю освітньої компоненти є залік, то 
залікова оцінка (ЗО) з освітньої компоненти дорівнює підсумковій оцінці з 
вивчених модулів (ПОМ).  

ЗО=ПОМ 
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