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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Навчальним планом для спеціальності «Прикладна лінгвістика» на 

філологічному факультеті передбачено проведення після ІV семестру 14-ти 

денної соціолінгвістичної практики. 

У підготовці фахівця-філолога велика роль належить загальнолінгвістичним 

курсам – «Вступ до мовознавства», «Загальне мовознавство», які не тільки 

розширюють і поглиблюють лінгвістичний світогляд, але й дають уявлення про 

принципи та методи лінгвістичних спостережень та лінгвістичного аналізу. 

Однією з провідних у курсі мовознавства є соціолінгвістична проблематика, яка 

складає самостійний напрям у сучасній мовній науці – соціальну лінгвістику. Це 

напрям мовознавства, що вивчає суспільну обумовленість виникнення, розвитку і 

функціонування впливу суспільства на мову і мови на суспільство. 

Поширення 2-х мов у колективній комунікації України приводить до 

українсько-російського білінгвізму, наслідком якого є інтерференція і поява 

субмови (суржику). 

Метою соціолінгвістичної практики є формування компетентності 

фахівців – лінгвістів та підготовка кваліфікованих філологів та учителів 

української мови і літератури. З огляду на це виникає необхідність спеціальних 

досліджень різноманітних проявів впливу іншомовного оточення на мовлення 

носіїв української мови, вимагає залучення як об’єкта аналізу живого мовлення 

різних за віком, місцем проживання, соціальним статусом верств населення. 

Вивчення білінгвізму передбачається, насамперед, у лінгвістичному 

(соціолінгвістичному) аспекті: функціональне навантаження другої мови, сфери її 

використання (у порівнянні з українською мовою), ступінь вільного володіння 

нею; розподіл комунікативних функцій між українською і російською мовою; 

контингент, охоплений двомовністю; оцінка двомовності як соціолінгвістичного 

феномена.  

Частотність і стійкість інтерферентно обумовлених порушень норм в 

усному мовленні в Україні залежить не тільки від розбіжностей у інтенсивності 

взаємодії української та російської мов на рівні фонетики, лексики і граматики, 



але й від соціальних факторів, від стильових та ситуативних характеристик 

спілкування. Це зумовлює підвищення ролі соціолінгвістичної інтерпретації 

спостережень над живим розмовним мовленням. 

Таким чином, предметом соціолінгвістичної практики є українське усне 

мовлення в Україні у його стильовій диференціації. 

Завданням практики є: 

1. Практичне закріплення знань, отриманих під час викладання курсів 

«Сучасна українська мова», «Вступ до мовознавства», «Соціолінгвістика», 

про виділення та фіксацію мовних порушень норм літературної мови, що 

виникають під впливом міжмовних контактів, а також як результат 

засвоєння мовцями нормативних новоутворень. 

2. Засвоєння студентами методів вивчення живого розмовного мовлення. 

3. Прищеплення майбутнім філологам та учителям української мови і 

літератури навичок самостійної науково-дослідної роботи з аналізу 

українського мовлення, визначення джерел виникнення мовних помилок і 

шляхів подолання тих чи інших відхилень від літературної мови. 

4. Знайомство з національно-мовним будівництвом української держави.  

Під час практики студенти отримують можливість глибше зрозуміти 

особливості мовної політики України, мовної поведінки та мовної стійкості 

особистості в ситуації білінгвізму: «Втративши свою мовну стабільність, народ 

завдяки мовній стійкості може поступово повернути й свою мовну стабільність, 

навіть зміцнити її. Втративши мовну стабільність і не маючи або не виробивши 

мовної стійкості, народ може втратити навіть найстабільнішу і найвпливовішу, 

найпоширенішу в світі мову». 

Практика соціолінгвістичного вивчення українського усного розмовного 

мовлення, зокрема в тій її частині, що пов’язана із вивченням мовлення школярів, 

дає багатий матеріал з методики вивчення української мови в школі, для 

подолання інтерферентних явищ. 

Реалізація поставленої мети та завдань практики передбачає опанування 

студентом ряда загальнопредметних та фахових компетентностей, серед них: 



1. Розвивати уміння проводити порівняльні дослідження структурних і 

функціональних властивостей мов незалежно від характеру генетичних відношень 

між ними. 

2. Володіти навичками планування та проведення лінгвістичного 

експерименту. 

3. Формувати уміння аналізувати мовні явища як об’єктивацію 

багатофакторної діяльності людини; засвоїти інформації про зміст, проблеми і 

методи сучасної психолінгвістики 

4. Формувати власну оцінку, позиції щодо історичних процесів в Україні 

та місце української мови як рідної та державної. 

5. Володіти навичками наукової організації праці. 

6. Розвивати навички самостійного опанування нових знань. 

7. Уміти працювати з довідковою літературою, різнотипними 

словниками, електронними базами даних, системами інформаційного пошуку. 

8. Уміти застосовувати знання мови на практиці, користуватися 

мовними одиницями. 

9. Критично оцінювати набутий досвід із позицій останніх досягнень 

філологічної науки. 

10. Знати одиниці мови та правила їх поєднання. 

11. Знати теорії виникнення мови (філогенез) та процесу становлення і 

розвитку мовлення окремого індивіда. 

12. Уміти застосовувати сучасні наукові методи лінгвістичних, зокрема 

соціолінгвістичних, психолінгвістичних, лексикографічних, семантичних, 

когнітивних досліджень. 

 



ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОЇ 

ПРАКТИКИ 

Розподіл студентів за об’єктами практики (райони міста Миколаєва, районні 

центри Миколаївської області, селища міського типу та села Миколаївської 

області) і призначення керівників здійснюється кафедрою загальної та 

прикладної лінгвістики та оформляється наказом ректора.  

Керівництво практикою повинно забезпечувати проведення всіх 

організаційних заходів щодо проходження й контролю за виконанням програми 

практики.  

Вимоги до бази практики 

Соціолінгвістична практика проводиться одночасно у декількох населених 

пунктах області: у обласному центрі, районних центрах (містечках і селищах 

міського типу), селах. 

У обласному центрі з багатогалузевою промисловістю слід обрати 

підприємства, що відображають специфіку економічного та соціального 

розвитку даного регіону (наприклад, кораблебудування). 

Етапи практики 

Проведення соціолінгвістичної практики передбачає 3 етапи роботи: 

підготовка до практики, її безпосереднє проведення, обробка зібраного 

матеріалу і його науковий аналіз. 

Перший етап - підготовка до практики. Основну теоретичну підготовку до 

практики студенти отримують у процесі читання курсів «Соціолінгвістика», 

«Сучасна українська мова», «Вступ до мовознавства», «Українська 

діалектологія». 

У ході підготовчої роботи студенти мають засвоїти, що лінгвістичну 

сутність і соціальну значущість двомовності передбачається вивчити у контексті 

впливу на неї соціальних, культурних, етнічних і психологічних факторів. У 

зв’язку з цим цілісну картину особливостей функціонування української мови в 

регіоні можна отримати за допомогою різних методів збору матеріалу: 



анкетування, безпосереднього спостереження, інтерв’ювання, аналізу 

документальних джерел, тестування. 

Другий етап – проведення практики, попередньо студенти знайомляться з 

єдиними вимогами до проведення практики, зі способами запису усного 

мовлення, правилами проведення анкетування, роблять спроби проведення 

інтерв’ювання реципієнтів та запису відео-підтверджень проведення інтерв’ю. 

Третій етап - обробка зібраного матеріалу і його науковий аналіз, 

передбачає роботу студента-практиканта зі зразками оформлення і класифікації 

отриманих даних, принципами обробки мовного і анкетного матеріалу, запису та 

аналізу усного мовлення людей (за різними віковими групами) отриманого 

методом інтерв’ю, вимогами до змісту та форми звітності про виконану роботу. 

Керівник практики від вищого навчального закладу: 

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів: інструктаж про 

порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам-

практикантам необхідних документів (направлення, програми, щоденник, 

календарний план, індивідуальне завдання, методичні рекомендації та ін.); 

- повідомляє про систему звітності з практики: подання письмового звіту, 

вигляду оформлення виконаного індивідуального завдання; 

- контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та 

проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці та техніки безпеки; 

- перевіряє звітну документацію, оцінює навчальну й позакласну роботу 

студентів-практикантів, а також виставляє загальну оцінку за практику; 

- подає завідуючому кафедрою письмовий звіт про проведення практики із 

зауваженнями і пропозиціями щодо покращення практики студентів. 

Права та обов’язки студентів-практикантів 

1. Студент-практикант виконує всі види робіт, передбачені програмою 

соціолінгвістичної практики відповідно до поставлених вимог. 

2. Практикант виконує розпорядження адміністрації й керівників 

практики. У випадку невиконання вимог, що ставляться до практиканта, студент 

може бути відсторонений від проходження соціолінгвістичної практики. 



Студентам, які не виконують індивідуальний план проходження практики, 

порушують трудову дисципліну, практика може бути перервана. Студенти, які не 

виконали завдань і не оформили звітну документацію у чітко визначений наказом 

термін без поважних причин, отримують незадовільну оцінку з соціолінгвістичної 

практики та відраховуються з університету. 

3. Студент відвідує консультації керівника практики. 

4. Студент повідомляє керівникові про всі зміни в індивідуальному 

плані (з поважних причин). 

5. Відповідно до програми практики студент зобов’язаний своєчасно, 

протягом тижня після завершення практики, надати звітну документацію. 

6. Студент-практикант має право з усіх питань, які виникають в процесі 

практики, звертатися до керівників практики, викладачів, користуватися 

навчально-методичними посібниками, вносити пропозиції з удосконалення 

організації практики. 

7. Студент має право на подовження терміну проходження 

соціолінгвістичної практики за наявності поважних причин та відповідних 

документів, що їх підтверджують. Студент, який не перебував на практиці через 

хворобу чи з інші поважної причини більше 50% відведеного часу, повинен 

подати до деканату відповідні документи протягом першого тижня після 

закінчення терміну практики. На підставі поданих документів та в межах графіку 

навчального процесу деканат визначає нові терміни проходження 

соціолінгвістичної практики відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня. На 

час проходження практики цим студентам у разі необхідності дозволяється вільне 

відвідування навчальних занять. 

8. За підсумками соціолінгвістичної практики студент отримує 

диференційовану оцінку. 



ІІІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ  

ТА ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ 

Перед початком практики проводиться настановча конференція. Студенти 

записують до своїх робочих щоденників основні завдання і правила роботи на 

практиці. 

1. Студентам необхідно зібрати 25 анкет + опитування респондентів 

(Додаток 1). 

2.  Записати і проаналізувати 25-30 сторінок зв’язних висловлювань (текстів), 

що дають уявлення про соціальні та мовні характеристики осіб, мовлення 

яких записувалося. 

3. Написати короткий звіт-реферат (3-5 сторінок), що відображає практику 

використання української та російської, польської чи іншої мови у 

населеному пункті. Описати інтерферентні явища на фонетичному, 

лексичному та граматичному рівнях. 

Кожному студенту пропонуються тематика анкет і питальників.  

Першим етапом роботи у будь-якому населеному пункті є проведення 

анкетування. Воно проводиться на підприємствах та інших закладах і 

організаціях (за домовленістю). 

Завершальним етапом соціолінгвістичного обстеження є вивчення рис 

українського мовлення білінгвів. Воно ґрунтується на проведенні записів 

(магнітофонних або блокнотних) спонтанного мовлення респондентів. Можна 

використати метод інтерв’ю. 

При виконанні записів усного мовлення студентам слід дотримуватися 

наступних вимог: 

а) інформантами можуть бути чоловіки і жінки будь-якого віку і рівня 

освіти, представники різних соціальних верств міського і сільського населення 

регіону, що обстежується; 

б) зразки усного мовлення фіксуються у 50% усіх опитуваних; 

в) обсяг записів не повинен перевищувати 4-х сторінок рукописного тексту; 



г) до кожного тексту докладається анкета і дається коротка характеристика 

ситуації спілкування з вказівкою, якою мовою проходило спілкування з 

інформантом; 

д) у блокнотних записах усного українського мовлення застосовується 

транскрибування. 

Результати практики обговорюються на звітній конференції, де студенти 

обмінюються отриманим досвідом. Керівник практики проводить 

диференційоване оцінювання за результатами звітної документації та вносить 

оцінки до відомості, індивідуального плану та залікової книжки студента-

практиканта. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За шкалою ECTS За шкалою університету 
За національною шкалою 

Екзамен Залік 

А 90-100 5 (відмінно) 

Зараховано 

В 80-89 
4 (добре) 

С 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно) 

Е 50-54 

FX 35-49 
2 

(незадовільно) 
Не зараховано 

 

 


