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Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІОЛОГІЯ МОВИ» 

Спеціальність: 054 Соціологія 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Перший, бакалаврський 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Соціологічні аспекти мовної практики 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Згідно провідної парадигми сучасної соціології (У. Бека) наразі 

суспільство, зокрема і українське, розуміють соціологи як 

суспільство різноманітних ризиків, в т. ч. соціальних конфліктів, що 

виникають через міжнаціональну ворожнечу відносно якості життя 

різних етнічних груп та практику використання не стільки мову 

титульного етносу, як мови національної меншин, вимоги котрох 

суперечить національним законам про мову. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Набути навичок експертної роботи  стосовно діагностики, 

профілактики та регулювання соціальних проблем в контексті 

порушення національних законів про мову. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Набути здатність розв’язувати складні задачі та практичні проблеми 

у сфері мовної практики, що передбачають застосування основних 

соціологічних теорій і методів та характеризуються комплексністю 

та невизначеністю умов їх застосування. Зокрема, користуватися: 

Здатністю бути критичним і самокритичним.   

 Здатністю спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів на підставі 

знання Закону України «Про мови». 

Здатністю діяти соціально відповідально та свідомо на підставі 

знання Закону України «Про мови».  

Навичками міжособистісної взаємодії на підставі знання Закону 

України «Про мови»..  



 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Засади соціології мови і соціолінгвістики  

Предмет і основні завдання соціології мови  

Основні підходи до вивчення мовної ситуації  

Соціальна диференціація мови  

Піджини і креольські мови  

Мовна еволюція як соціальний процес  

Білінгвізм, мультилінгвізм і диглосія  

Володіння мовою як соціальна проблема  

Мовна політика  

Види занять: Лекції, Практичні. 

Методи навчання: семінар-дискусія,  

метод мозкового штурму, робота в діаді,  

метод конкретної ситуації 

Форми навчання: денна та заочна, дистанційне 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому  році здобуття 

вищої освіти 
Пореквізити Знання з соціології права  можуть бути використані під час 

проходження переддипломної практики та написання 

кваліфікаційної роботи Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

 Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Тащенко А.Ю. Культурні коди (частина 1). Аудіальна та 

візуальна репрезентація соціальних статусів. Монографія. – 

К.: Видавництво Державного університету інформаційно-

комунікативних технологій, 2011. – 270 с. 

2. Тащенко А.Ю. Культурні коди (частина 2). Продукування та 

використання кодів соціальної дійсності. Монографія. – К.: 

Видавництво ІПК Державної служби зайнятості України, 

2014. – 400 с. 

Репозитарій НАУ:  

1. Тащенко А.Ю. Передумови становлення соціології мови 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23835. 

2. Тащенко А.Ю.  Сучасні тенденції соціологічної рефлексії 

мови. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29226. 

3. Тащенко А.Ю.  Яковенко Ю.І. Характер напрямів досліджень 

сучасних представників ,соціології мови. 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23844. 

4. Тащенко А.Ю. Невербальні знаки як ресурс розвитку 

соціології мови. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29224 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Ауд.. 605, корпус 8 НАУ, лабораторія кафедри соціології та 

політології 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диф. залік 

Кафедра Соціології та політології 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23835
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23835
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29226
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29226
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29226
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23844
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29224


 

 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач 

 
ЯКОВЕНКО АЛЛА КАЗИМИРІВНА 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: канд. соц. наук 

Профайл викладача:  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%

2012100  

Тел.:  095 940 83 82 

E-mail: alla_iakovenko@ukr.net 

Робоче місце: к. 707, корпус 8 НАУ 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Використання власних наукових результатів стосовно розвитку 

соціології мови та мовної практики 

Лінк на дисципліну Код класу Classroom: yz7367w 

  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2012100
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2012100

