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до

самостійної
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу – на підставі нових теоретичних положень та ілюстративного
матеріалу розкрити взаємодію мови та ідеології як приклад взаємодії мови та
суспільства в соціолінгвістиці.
Завдання курсу: 1) обґрунтувати міждисциплінарний підхід до вивчення
взаємодії мови та ідеології, розкрити досвід вивчення питання в різних
соціолінгвістичних традиціях; систематизувати аспекти аналізу в українській
соціолінгвістиці; пояснити роль взаємодії мови та ідеології у вирішенні питань
зовнішньої та внутрішньої політики України (історія, сьогодення); 2) сформувати
критичне мислення студента, який живе в умовах постійних дискусій про мову у
час гібридної війни; 3) сприяти розвитку практичних навиків аналізу питань
суспільної комунікації, пов’язаних із гуманітарними цінностями українців.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
 історію та теорію аналізу взаємодії мови та ідеології в різних дисциплінах та
соціолінгвістиці, поняття про офіційний дискурс та опозиційний, вплив
ідеології на систему і структуру української мови у XX ст.;
 про роль ідеології «русского мира» і боротьбу за і проти зростання суспільних
функцій української мови як державної, «за» і «проти» статусу російської
мови як державної.
вміти:
 сформувати власну думку про мову ідеологіїї та впливи ідеологій на мову;
 застосувати свої знання для написання есе, наукового реферату, статті в
газету, виступу на круглому столі.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.Історико-методологічні передумови вивчення взаємодії
мови та ідеології в соціолінгвістиці
Тема 1. Вступ. Розкриття
мовознавство.

зв’язку

мови та ідеології як шлях до «чому»

1. Взаємодія мова – ідеологія як об’єкт міждисциплінарного аналізу.
2. Соціолінгвістика як науковий напрям та навчальна дисципліна і дослідження
взамодії мови та ідеології. Предметна сфера аналізу.
3. Аспекти дослідження: функція мови як засобу ідеологічного впливу; ідеологія
як генеральна стратегія поступу нації: мовний, культурний, економічний,
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оборонний, геополітичний аспекти; тлумачення видів ідеології в словниках різних
типів; історія і досвід вивчення питання та ін.
Рекомендована література:
1. Мацюк Г. Прикладна соціолінгвістика: питання мовної політики. – Львів, 2009.
2. Мацюк Г. Лінгвістичний ландшафт України як взаємодія мови та ідеології: минуле та
сьогодення // Мова і суспільство. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2017. – Вип 8.
– С.71-83.
3. Масенко Л. Нариси з соціолінгвістики. – К., 2010
4. Grabias S. Język w zachowaniach społecznych. – Lublin, 2003.
5. Белодед И. К. Ленинская теория национально-языкового строительства в
социалистическом обществе / АН УССР. Ин-т языкознания им. А. А. Потебни. АН
СССР. Отделение литературы и языка. – М.: Наука, 1972. – 214 с.

Тема 2.Мова та ідеології як комплекс семіотичних засобів.
1. Обмін між мовою ідеології і загальномовним словником.
2. Тоталітарний режим і «новомова» (Оруелл, роман «1984»). Мова тоталітаризму.
3. Знак в ідеології. Зв’язок знака, образу і масової свідомості.
1.
2.
3.
4.

Рекомендована література:
Spolsky B. Sociolinguistics. – Oxford, 1998. – P. 66–78.
Socioliguistics. A reader and coursebook / Ed. N. Coupland, A. Jaworski. – New York, 1997.
Мацюк Г. До витоків соціолінгвістики. Соціологічний напрям у мовознавстві. – Львів,
2009.
Орвел Дж. 1984. Роман-антиутопія. – К., 2013.

Тема 3. Структура мови ідеології.
1.Документально-офіційна мова політичної влади. 2. Мова дипломатії.
3.Мова переконання.
4. Мова політичної пропаганди.
Рекомендована література:
1. Мацюк Г. Лінгвістичний ландшафт України як взаємодія мови та ідеології: минуле та
сьогодення // Мова і суспільство. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2017. – Вип 8.
– С.71-83
2. Bilaniuk Laada. Contested Tongues. Language Politics and Cultural Correction in Ukraine. –
New-York; London, 2005.
3. Lipińska E. Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności. –
Kraków, 2003.
4. Lubaś W. O polskim zarysie socjolingwistyki. Plan metodologiczny // Socjolingwistyka. –
1994. – № XIV. – S.7–18.
5. Іщук О. Боротьба з русифікацією у брошурах та листівках ОУН. –
http://incognita.day.kiev.ua/tema-borotbi-z-rusifikacziyeyu.html

Тема 4. Типи символів у мові ідеології.
1. Класифікаційний тип (як означення форм державного керування).
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2. Описовий тип (опис явища без оцінки у термінах „демократія”, „соціалізм”,
зміст яких уточнюється за допомогою означень).
3. Ідеальний тип (використані одиниці є носіями мисленнєвих конструкцій,
побудованих на основі об’єднання множинності дифузних і дискретних явищ:
наприклад,
„свобода”,
„справедливість”,
„солідарність”,
найвиразніше
відображаючи характер мови ідеології).
4. Мова, ідеологія і революції (Мова і Помаранчева революція. 2004 р.; Мова і
Євромайдан 2013−2014 рр.).
1.

2.
3.
4.
5.

Рекомендована література:
Мацюк Г. Лінгвістичний ландшафт України як взаємодія мови та ідеології: минуле та
сьогодення // Мова і суспільство. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2017. – Вип 8.
– С.71-83
Білодід І. К. Мова і ідеологічна боротьба. – К. : Наук. думка, 1974. – 83 с.
Данилевська О. Мова в революції та революція в мові. – К., 2009.
Зарецький О.О. Офіційний та альтернативний дискурси: 1950-1980-ті роки в УРСР. – К.,
2008.
Калиновська О. Ідеологічний простір української мови (до проблеми семантичної
характеристики української мови) // Наукові записки НаУКМА. – Том 137. Філологічні
науки (Мовознавство). – 2012.

Тема 5. Вплив ідеології на мову: напрями реалізації і досвід вивчення в
різних соціолінгвістичних традиціях.
1. Кесслер, А. Норберт, В. Шмідт про варіювання політичної лексики німецької
мови з позицій різних мовних практик, зумовлених різними ідеологіями у ФРН й
НДР.
2.Радянське мовознавство про зв’язок ідеології та мови: ідеологічні функції мови,
про мову як засіб ідеологічної боротьби
3. Тоталітарна мовна практика («новомова», польська мова «в її комуністичній
версії») як об’єкт аналізу в мовознавстві.
Рекомендована література:
1. Мацюк Г. До витоків соціолінгівсткии. Соціологічний напрям у мовознавстві. – Львів,
2009.
2. Зарецький О.О. Офіційний та альтернативний дискурси : 1950-1980-ті роки в УРСР. – К.,
2008.
3. Lipińska E. Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności. –
Kraków, 2003.
4. Lubaś W. O polskim zarysie socjolingwistyki. Plan metodologiczny // Socjolingwistyka. –
1994. – № XIV. – S.7–18.

Тема 6. Вплив ідеології на мову: напрями реалізації і досвід вивчення Вплив
ідеології на мову: напрями реалізації і досвід вивчення в різних
соціолінгвістичних традиціях (продовження).
1. Українські дослідники: вплив ідеології на мову (І. Огієнко, О. Зарецький, Л.
Нагорна, К.Серажим, С. Шумлянський, Г. Яворська, В. Кулик).
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2. Російські мовознавці про вплив ідеології на мову (Р. Будагов, Ю. Дешерієв, Т.
Крючкова, Н.Купіна, І. Стернін, Д. Шмельов, А. Чудінов, О.Шейгал та інші).
3. Класифікація слов’янських мов, ідеологія і проект «русинська мова» (концепція
Магочі).
4. Мова і національна та інформаційна безпека
Рекомендована література:
1. Зарецький О.О. Офіційний та альтернативний дискурси: 1950-1980-ті роки в УРСР. – К.,
2008.
2. Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу. – К., 2004.
3. Мацюк Г. До витоків соціолінгвістики. Соціологічний напрям у мовознавстві. – Львів,
2008.

Тема 7. Ідеологія «русского мира» і її мовний компонент.
1. Концепція П. Щедровицкого: від національної держави до держави-діаспори.
2. Фонди, інституції, Інститут країн СНГ (К.Затулін). Політика «м’якої сили» (В.
Путін, К. Косачев).
3. Російськомовне населення як засіб впливу на функції мов в Україні.
4. Діяльність проросійських політиків в Україні. Колесніченко В., Ківалов В.,
Бондаренко О. та ін., їх вплив на формування мовної ідеології 2010-2013 рр. в
Україні.
Рекомендована література:
1. Мацюк Г. Розвиток теорії сучасної соціолінгвістики: формування змісту поняття
інституційний мовний менеджмент // Мова і суспільство. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. Івана
Франка, 2014. – Вип. 4. – С. 12-32.
2. Мацюк Г. Про потребу дослідження проблеми «дискримінація за мовною ознакою» в
українській соціолінгвістиці // Studia Ucrainica Varsoviensia 2. – Warszawa, 2014. – S.97111.

Тема 8. Ідеологія і система української мови.
1. Радянська ідеологія і українська мова: пасивізація традиційного лексикону й
формуванням нового ядра в її лексико-семантичній системі, представленого
політико- і соціально-філософськими поняттями «Фундаментальний лексикон» у
системі мови і вплив на лексичну сполучуваність.
2. Ідеологія та історія українського правопису.
3. Ідеологія «русского мира» і поява термінів та словосполучень в українській та
російській мовах: Новороссия, новоросец, захист російськомовних співвітчизників
та ін.
Рекомендована література:
1. Мацюк Г. До витоків соціолінгвістики. Соціологічний напрям у мовознавстві – Львів,
2008.
2. Мацюк Г. Прикладна соціолінгвістика: питання мовної політики. – Львів, 2009.
3. Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу. – К., 2004.
4. Сюмар В. «М’яка сила». – https://investigator.org.ua/ua/articles/173427/
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Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти аналізу взаємодії мови та ідеології в
соціолінгвістиці
Тема 9. Формування змісту поняття «рідна мова»: ідеологічний компонент.
1. Рідна мова. Міждисциплінарний підхід до категорії.
2. Мовна стійкість. Чому це змінна категорія? У чому полягає її зв’язок зі
збереженням мови, зміною коду?
3. Мовна компетенція як компонент культурної та професійної компетентності.
Рекомендована література:
1. Ажнюк Б. М. Мовна єдність нації: діаспора й Україна. – К., 1999.
2. Bilaniuk Laada. Contested Tongues. Language Politics and Cultural Correction in Ukraine. –
New-York; London, 2005.
3. Гавриш М. М. Комунікативні засоби вираження соціального статусу особи в художній прозі
Івана Франка: автореф. дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.01 “Українська мова” / Львів.
нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009.

Тема 10. Мовне облаштування світу й ідеологічні впливи.
1. Лінгвістичні засади мовного облаштування в державах: етнічний та мовний
розвиток (аспекти взаємодії); статус мов.
2. Основні категорії соціолінгвістичного опису: мовна політика, мовна ситуація,
двомовність (багатомовність), диглосія, мовний конфлікт, мовні права людини,
дискримінація за мовною ознакою, мовне законодавство.
3. Мовна політика та мовна ситуація на українських територіях до 1991 р. і в роки
незалежної України.
4. Дискусії навколо визначення статусу мов: рідна мова, державна мова, офіційна
мова, мова мігрантів та ін.
1.
2.
3.
4.

Рекомендована література:
Больман І. Мовні війни в Європі /Пер. з фр. – К., 2007. – 280 с.
Мовні права в сучасному світі. – Ужгород, 2014.
Марусик Т. Правові аспекти мовної політики Франції // Державність української мови і
мовний досвід світу. – К., 2000. – C. 37–42.
Мацюк Г. Про потребу дослідження проблеми «дискримінація за мовною ознакою» в
українській соціолінгвістиці // Studia Ucrainica Varsoviensia 2. – Warszawa, 2014. –S.97111.

Тема 11. Роль ідеології у формуванні мовного законодавства.
1. Поняття про європейське мовне законодавство. Характеристика документів.
Європейська Хартія регіональних або міноритарних мов.
2. Аналіз українського мовного законодавства (1989 і 2012 рр.).
3. Впливи політиків на мовне законодавство. Досвід РФ та України.
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4. Приклади забезпечення мовних прав людини в різних країнах світу.
Рекомендована література:
1. Мовна політика і мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації. – К., 2008
2. Масенко Л. Нариси з соціолінгівстики. – К., 2010.
3. Мацюк Г. Розвиток теорії соціолінгвістики: формування
змісту поняття «мова
ворожнечі» як форми дискурсивної дискримінації // Studia Ucrainica Varsoviensia 3. –
Warszawa, 2016. – S.111-123.

Тема 12. Мовна політика і її ідеологічне підгрунтя в сучасних умовах.
1. Актуалізація соціолінгвістичної проблематики в умовах інформаційної війни
проти України.
2. Проблеми: мова і політика, мовна політика та їх розв’язок в умовах української
дійсності.
3. Мова, суспільство і влада: досвід
реалізація.

пострадянських країн та українська

4. Мова і національна безпека.
Рекомендована література:
Мацюк Г. Прикладна соціолінгвістика. Питання мовної політики. – Львів, 2009.
Бондар О. І. Мова: структура, суспільство, культура. – Одеса, 2012.
Стратегія національної безпеки України. – 2015.
Мацюк Г. Лінгвістичний аудит суспільної комунікації як один із інструментів
комунікативно- контентної безпеки //Контентно- потокові моделі як тактичні
інструменти комунікаційно- контентної безпеки. – К., 2017. – С.220-223.
5. Нагорна Л. Регіональна ідентичність: український контекст. – К., 2008.
1.
2.
3.
4.

Тема 13. Мова як маркер ідентичностей. Які при цьому впливи ідеологій?
1. Динаміка взаємодії мови та ідентичності у різних країнах світу: Фінляндія,
Австрія, Франція, Великобританія, Швейцарія, США, Ізраїль, Індія, Канада.
2. Асиметрія мови та ідентичності. Регіональна ідентичність і національна безпека
(Мова і корсиканська ідентичнісь; Мова та ідентичність: досвід Республіки
Ірландії та Північної Ірландії; Мова і аландська ідентичність у Фінляндії.
Динаміка змін; Каталонська мова і ідентичність: Каталонія)
3. Мова і європейська надідентичність. Дискусії.
4. Мова, ідеологія і українська ідентичність.
Рекомендована література:
1. Нагорна Л. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань. – К, 2011.
2. Беліцер Н. Регіональна ідентичність і регіональний сепаратизм у сучасній Європі. –
http://www.ucipr.kiev.ua/publications/regionalna-identichnist-i-regionalnii-separatizm-usuchasnii-evropi
3. Гладяк
Т.
Європейська
ідентичність
у
документах
Євросоюзу.
http://www.lnu.edu.ua/personal/mdlviv/visnyk/15/identycznistj.html

–
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Тема 14. Ідеологія і руйнування зв’язку мова - українська ідентичність:
історичний досвід.
1. Мова як засіб формування національної ідентичності в умовах Російської
імперії, СРСР. Перебіг.
2. Мова, національна ідентичність і влада. Скільки всіх указів проти розвитку
функцій української мови?
3. Мова, суспільство і влада в незалежній Україні. Труднощі діалогу.
1.
2.
3.
4.

Рекомендована література:
Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного
регулювання. – К., 2015.
Українська мова у XX сторіччі: історія лінгвоциду. Документи і матеріяли. – К., 2005.
Мацюк Г. Прикладна соціолінгвістика. Питання мовної політики. – Львів, 2009.
Мацюк Г. Лінгвістичний ландшафт України як взаємодія мови та ідеології: минуле та
сьогодення // Мова і суспільство. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2017. – Вип 8.
– С.71-83.

Тема 15. Конструювання російської ідентичності в сучасній РФ.
1. Просування російської культури та російської мови як державна проблема.
Інституції.
2. Валдайські зустрічі: вироблення концепцій розвитку мови та ідентичності.
3. Роль російської мови у виступах Президента РФ, Патріарха Кирила.
4. Концепції про мову та ідентичність
Рекомендована література:
1. Национальная идентичность и будущее России. 2014. –
http://vid-1.rian.ru/ig/valdai/Identity_rus.pdf
2. Рабочая программа дисциплины «Современные теории идентичности» для направления
040100 Социология (магистратура). – Краснодар, 2009. –
http://www.ucipr.org.ua/userfiles/Tvij_Vybir2014_VR_N1_policy_identity.pdf

4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
Усього

1

Кількість годин
Денна форма навчання
у тому числі
л
п
лаб
інд
3
4
5
6

с.р.
7

2
Модуль 1
Змістовий модуль. Історико-методологічні передумови вивчення взаємодії мови
та ідеології в соціолінгвістиці.
2
6
Тема 1. Вступ. Розкриття зв’язку мови та 8
ідеології як шлях до «чому» мовознавство.
Тема 2. Мова та ідеології як комплекс 8
семіотичних засобів.
Тема 3. Структура мови ідеології.
8
Тема 4. Типи символів у мові ідеології.
8

2

6

2
2

6
6

9
Тема 5. Вплив ідеології на мову: напрями 8
2
6
реалізації і досвід вивчення в різних
соціолінгівстичних традиціях.
Тема 6. Вплив ідеології на мову: напрями 8
2
6
реалізації і досвід вивчення в різних
соціолінгівстичних традиціях (продовження).
Тема 7. Ідеологія «русского мира» і її мовний 8
2
6
компонент.
Тема 8. Ідеологія і система української мови. 8
2
6
Разом за зм. модулем 1
64
16
48
Модуль 2
Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти аналізу взаємодії мови та ідеології в
соціолінгвістиці.
2
6
Тема 9. Формування змісту поняття «рідна 8
мова»: ідеологічний компонент.
Тема 10. Мовне облаштування світу й
8
2
6
ідеологічні впливи.
Тема 11. Роль ідеології у формуванні мовного 8
2
6
законодавства.
Тема 12. Мовна політика і її ідеологічне 8
2
6
підгрунтя в сучасних умовах.
Тема 13. Мова як маркер ідентичностей. Які 8
2
6
при цьому впливи ідеологій?
Тема 14. Ідеологія і руйнування зв’язку мова 8
2
6
- українська ідентичність: історичний досвід.
Тема 15. Конструювання російської
8
2
6
ідентичності в сучасній РФ.
Разом за зм. модулем 2
56
14
42
Усього годин 120
30
90

5. Самостійна робота
№
з/п
1

2

3

Назва теми

Кількість
годин

До теми 1. Вступ. Розкриття зв’язку мови та ідеології як шлях
до «чому» мовознавство.
Опрацювати літературу.
Виступ на круглому столі:
Зв’язок мови та ідеології у творах шкільного курсу з української
літератури: які особливості взаємодії автори розкривають?
До теми 2. Мова та ідеології як комплекс семіотичних засобів.
Опрацювати літературу.
Реферат:
Лінгвістичні показники впливу ідеології на мову та мови на
ідеологію.
До теми 3. Структура мови ідеології.
Опрацювати літературу.
Укласти словник термінів «Політична комунікація між владою і
суспільством». Як ці одиниці функціонують у ЗМІ та соціальних

6

6

6

10

4

5

6

7

8

9

10

11

12

мережах?
До теми 4. Типи символів у мові ідеології.
Опрацювати літературу.
Есе:
Імена новонароджених з різних територій України.Як впливала
ідеологія на процес найменування дітей у XIX і XX століттях?
До теми 5. Вплив ідеології на мову: напрями реалізації і досвід
вивчення в різних соціолінгівстичних традиціях.
Опрацювати літературу.
Виступ на круглому столі:
Знайти приклади і пояснити причини реалізації «новомови» в
художній літературі.
До теми 6. Вплив ідеології на мову: напрями реалізації і досвід
вивчення
в
різних
соціолінгівстичних
традиціях
(продовження).
Опрацювати літературу.
Реферат:
І. Огієнко про впливи ідеології на мову.
Законодавство про стратегію національної та інформаційної
безпеки в Україні
До теми 7. . Ідеологія «русского мира» і її мовний компонент.
Опрацювати літературу.
Стаття в газету:
Аналіз законів про декомунізацію 2015 р. і їх роль для суспільної
комунікації та національної безпеки
До теми 8. Ідеологія і система української мови.
Опрацювати літературу.
Реферат:
Стан і функції російської мови в РФ і за її межами.
До теми 9. Формування змісту поняття «рідна мова»:
ідеологічний компонент.
Опрацювати літературу.
Есе:
Укласти сімейне дерево і проаналізувати імена представників
різних поколіть.
До теми 10. Мовне облаштування світу й ідеологічні впливи.
Опрацювати літературу.
Опрацювати літературу.
Стаття в газету:
Аналіз щорічного соціологічного опитування «Становище
української мови»:яка динаміка змін у функціях мов?
До теми 11. Роль ідеології у формуванні мовного
законодавства.
Опрацювати літературу.
Виступ на круглому столі:
Аналіз Хартії регіональних та міноритарних мов українською,
російською та англійською мовами. Чому в документах різні
терміни?
До теми 12. Мовна політика і її ідеологічне підгрунтя в
сучасних умовах.
Опрацювати літературу.
Есе:

6

6

6

6

6

6

6

6

6

11

13

14

15

Мова і національна безпека: чи достатньо лише законодавства для
розвитку супільних функцій державної мови?
До теми 13. Мова як маркер ідентичностей. Які при цьому
впливи ідеологій?
Опрацювати літературу.
Стаття в газету:
Мова і влада: як відбувається взаємодія в різних країн світу?
(країни на вибір)
До теми 14. Ідеологія і руйнування зв’язку мова - українська
ідентичність: історичний досвід.
Опрацювати літературу.
Есе:
Мова і влада: як відбувалися комунікативні практики в різних
республіках СРСР?
До теми 15. Конструювання російської ідентичності в сучасній
РФ.
Опрацювати літературу.
Реферат:
Мовне законодавство РФ і України: порівняльний аналіз з
перспективи розвитку суспільних функцій мов

Разом

6

6

6

90

6. Методи навчання
Лекція, пояснення, розповідь, евристична бесіда, навчальна дискусія, проблемний
виклад, презентації ілюстративного матеріалу.

7. Методи контролю
Поточний контроль: модульні контрольні роботи (письмове опитування),
оцінювання самостійної роботи студентів (підготовка реферату).
Підсумковий контроль: залік (тестування та усне опитування).

8. Розподіл балів, які отримують студенти
Оцінювання роботи студента здійснюється за схемою:
1. Максимальна оцінка, яку може отримати студент, – 100 балів, з них 50 – за
роботу протягом семестру, 50 – за знання, продемонстровані на заліку.
2. Робота студента протягом семестру оцінюється за показниками:
а) модулі (поточне письмове опитування) – 30 балів (по 15 балів за
змістовий модуль);
б) самостійна робота (підготовка реферату, есе) – 20 балів.
3. Підсумковий контроль проводиться в комбінованій (усній і письмовій)
формі. Студент повинен письмово виконати тестове завдання, яке оцінюється
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20 балами, а також відповісти на 2 теоретичні питання, кожне з яких
оцінюється 10 балами.
Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування
Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т.1-Т.8
15

Т.9-Т.15
15

Самостійна
робота

Підсумковий
тест та усне
опитування
(залік)

20

50

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
90 – 100
81-89
71-80
61-70
51-60
21-50

0-20

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
для заліку
проекту (роботи),
практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з
можливістю
повторного складання

F

незадовільно з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни

9. Методичне забезпечення
1. Робоча програма навчальної дисципліни.
2. Матеріали для самостійної роботи студентів.
3. Комплект завдань для модульних контрольних робіт (тестові завдання).

Сума

100
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10. Рекомендована література
Базова
1. Белодед И. К. Ленинская теория национально-языкового строительства в
социалистическом обществе /АН УССР. Ин-т языкознания им. А.А.Потебни
АН СССР. Отделение литературы и языка. – М.: Наука, 1972. – 214 с.
2. Білодід І. К. Мова і ідеологічна боротьба. – К.: Наук. думка, 1974. – 83 с.
3. Вежбицкая А. Антитоталитарный язык в Польше: механизмы языковой
самообороны // Вопросы языкознания. – 1993. – № 4. – С. 47–58.
4. Земская Е.А. Клише новояза и цитация в языке постсоветского общества//
Вопросы языкознания. –1996. – № 3. – С. 23-31.
5. Калиновська О. Лексико-семантична структура українського політичного
дискурсу 70-х років 20 ст. //Наукові записки. – Т.20. Філологічні науки. –
2002. – С.19-22.
6. Кашкин В.Б. Маркеры своего и чужого в межкультурном диалоге//
Взаимопонимание в диалоге культур: условия успешности: Ч.2. – Воронеж:
Изд. Воронежского ун-та, 2004. – С.49-62.
7. Кин Дж. Демократия и гражданское общество. – Москва: ПрогрессТрадиция, 2001. – 401 с.
8. Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови. – К., 2004.
9. Кулик В. Дискурс українських ЗМІ: ідентичності, ідеології, владні стосунки.
– К.: Критика, 2010. – 655 с.
10. Масенко Л. Мова і суспільство: постколоніальний вимір. – К.: Вид. Дім:
«Києво-Могилян. акад.», 2004. – 163 с.
11. Масенко Л. Нариси з соціолінгвістики. – К., 2010.
12. Мацюк Г. До витоків соціолінгвістики: соціологічний напрям у
мовознавстві. – Львів, 2008.
13. Мацюк Г. Лінгвістичний ландшафт України як взаємодія мови та ідеології:
минуле та сьогодення // Мова і суспільство. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. Івана
Франка, 2017. – Вип 8. – С.71-83.
14. Мацюк Г. Прикладна соціолінгвістика: питання мовної політики. – Львів,
2009.
15. Мацюк Г. Про потребу дослідження проблеми «дискримінація за мовною
ознакою» в українській соціолінгвістиці // Studia Ucrainica Varsoviensia 2. –
Warszawa, 2014. – S. 97-111.
16. Мацюк Г. Про природу взаємодії мови та ідентичності в Україні (на
матеріалі міського урбанімікону радянського та пострадянського періодів) //
Україноцентризм наукового сумління. Збірник наукових праць на пошану
професора Зеновія Терлака. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – С.539-565.
17. Мацюк Г. Розвиток теорії соціолінгвістики: формування змісту поняття
«мова ворожнечі» як форми дискурсивної дискримінації // Studia Ucrainica
Varsoviensia 3. – Warszawa, 2016. – S.111-123.
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18. Мацюк Г. Розвиток теорії сучасної соціолінгівстики: формування змісту
поняття «інституційний мовний менеджмент» // Мова і суспільство. – Львів:
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2014. – Вип. 4. – С. 12-32.
19. Мовна
складова
національної
ідеології.http://www.day.kiev.ua/uk/article/poshta-dnya/movna-skladova-nacionalnoyiideologiyi
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Додаток 1.
Тематика рефератів
1. Імена новонароджених з різних територій України. Чому були приклади впливу
ідеологій на процес називання в ХІХ і ХХ століттях?
2. Ідеологічний компонент у прізвиськах школярів. Систематизувати і розкрити
на власному ілюстративному матеріалі.
3. Соціальна нерівність та імена новонароджених у Львові ХІХ - ХХ ст.
4. Зміна мовних маркерів у суспільному просторі міст і сіл України в першій
половині ХХ ст. Чому?
5. Як і чому відбувалися зміни урбанімікону Львова в першій половині ХХ ст.?
6. Мовні маркери суспільного простору населених пунктів в Україні до і після
декомунізації.
7. Функції української мови та ідеологія в дискурсі праць І. Огієнка.
8. Форми існування мови в радянському суспільстві і комунікативні практики.
Досвід радянських республік.
9. Мовна ситуація в Україні: історія, радянська дійсність, роки незалежної
держави.
10. Мова і влада: чому відбувається взаємодія? ( на прикладі різних країн світу та
України).
11. Мова і національна безпека. Вплив ідеології на взаємодію. Досвід сучасної
України.
12. Лінгвістичні показники впливу ідеології на мову та мови на ідеологію.
Наведіть власні приклади.
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Додаток 2.
Питання на залік
1. Ідеологічний компонент мовного законодавства. Обґрунтуйте на прикладах.
2. Ідеологічний компонент заборон функцій української мови в ХІХ ст.
3. Ідеологічний компонент у відродженні функцій української мови в 19171921рр.
4. Українська мова як державна в інституційному дискурсі ХХ ст.
5. Розвиток українського мовознавства: ідеологічні впливи в 20-30-рр. ХХ ст.
(реалізація ідей М. Марра).
6. Марксистсько-ленінська ідеологія і соціальна база носіїв української мови (на
прикладі голодоморів).
7. Русифікація як маркер ідеології в СРСР. Звуження суспільних титульних мов.
8. Мова і революції як зіткнення ідеологічних чинників.
9. Виступи президента РФ: мовні маркери ідеології «русского мира».
10. Промови Патріарха Кирила: мовні показники ідеології «русского мира».
11. Російська мова та ідентичність у контексті ідеології «русского мира».
12. Українська мова і питання стратегії національної безпеки в Україні (за
документом 2015 р.).
13. Мовне законодавство в Україні як об’єкт політичних дискусій (1991-2015).
14. Поняття «мовний конфлікт» (на прикладі українського досвіду 2010-2012 рр. і
прийняття Закону України «Про засади державної мовної політики в Україні»).
15. Поняття «дискримінація за мовною ознакою» (коли і де відбувається?).

