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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

вечірня 

форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 3 / 3 

 

годин – 90 / 90 

 

залікових модулів – 

1 / 1 

 

змістових модулів – 

3 / 3 

 

 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 

(шифр і назва) 

 

Спеціальність 

035 Філологія 

(код і назва) 

 

 

Рівень вищої освіти: 

Третій  

(доктор філософії) 

За вибором здобувача 

 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

16 год. 16 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 14 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

60 год. 60 год. 

 

Форма підсумкового 

контролю:  

залік 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Дисципліна «Функційні типи мови» має на меті ознайомити аспірантів 

спеціальності «Філологія» з функційними типами мови, набір яких може бути 

різним у різних мовах на різних етапах їх розвитку. Вивчення дисципліни полягає 

в підвищенні фахової конкурентоспроможності майбутніх докторів філософії через 

поглиблення їхніх знань і ерудиції щодо типології функціювання мовних утворень, 

методик і технологій визначення ознак і причин виникнення, факторів розвитку 

або зникнення певного типу мови, тенденцій і закономірностей його функційного, 

соціального, територіального, хронологічного поширення, співвідношення 

з іншими типами мови, впливу на мовну ситуацію в певному регіоні, країні, 

соціальному, віковому, гендерному кластері, а також у набутті здобувачами 

навичок використання цих технологій у практиці фундаментальної і прикладної 

наукової діяльності. 

Завдання. Курс покликаний, по-перше, – навчити аспірантів орієнтуватися 

в напрямах, у межах яких можна здійснювати їхні дослідження; у підходах та 

методах, що можуть бути запроваджені з метою засвоєння системи функційних 

типів певних мов; по-друге, – розвивати навички вивчення територіальних і 

соціальних типів мови, спільних рис і відмінностей цих типів і літературної мови, 

розробляти матеріали для тестування й анкетування, програми спостережень і 

експериментів щодо дослідження функційних типів мови; по-четверте, – 

налаштувати здобувачів на відповідальні підходи до визначення теоретичної та 

практичної цінності своїх студій, застосування своїх знань у науковій і навчальній 

діяльності. 

Процес вивчення дисципліни «Функційні типи мови»» спрямований на 

формування елементів таких компетентностей: 

а) загальні компетентності (ЗК): 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, генерування 

нових ідей. 

ЗК-2. Здатність до пошуку, систематизації та критичного аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК-3. Здатність планувати і здійснювати комплексні дослідження, зокрема і в 

міждисциплінарних галузях, на основі системного наукового світогляду із 

застосування сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. 

ЗК-4. Здатність спілкуватися з науковою спільнотою українською та 

іноземною (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) мовами 



з метою презентації та обговорення результатів своєї наукової роботи в усній та 

письмовій формі. 

ЗК-7. Здатність до участі в роботі вітчизняних та міжнародних дослідницьких 

колективів. 

б) спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

СК-1. Здобуття глибинних знань у галузі філології, зокрема засвоєння 

основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії 

розвитку та сучасного стану наукових філологічних знань, оволодіння 

термінологією з досліджуваного наукового напряму. 

СК-2. Здатність збирати дані для філологічного дослідження, систематизувати 

та інтерпретувати їх. 

СК-3. Здатність аналізувати філологічні явища з погляду фундаментальних 

філологічних принципів і знань, класичних та новітніх дослідницьких підходів, а 

також на основі відповідних загальнонаукових методів. 

СК-4. Здатність розв’язувати широке коло проблем і завдань у галузі філології 

на основі розуміння їх природи, чинників упливу, тенденцій розвитку і з 

використанням теоретичних та експериментальних методів. 

СК-5. Здатність до реалізації завдань міждисциплінарних філологічних 

досліджень. 

СК-6. Здатність планувати й організовувати професійну та науково-

інноваційну діяльність у галузі філології, зокрема в ситуаціях, що потребують 

нових стратегічних підходів. 

СК-7. Здатність до лінгвокреативної діяльності в науково-інноваційній сфері. 

Програмні результати навчання 

ПРН-1. На основі системного наукового світогляду аналізувати складні явища 

суспільного життя, пов’язувати загальнофілософські проблеми з вирішенням 

завдань, що виникають у професійній та науково-інноваційній діяльності, 

застосовувати емпіричні й теоретичні методи пізнання. 

ПРН-2. Знати основні класичні та новітні філологічні концепції, 

фундаментальні праці конкретної філологічної спеціалізації, глибоко розуміти 

теоретичні й практичні проблеми в галузі дослідження. 

ПРН-3. Уміти проводити огляд, критичний аналіз, оцінку й узагальнення 

різних наукових поглядів у галузі дослідження, формулювати й обґрунтовувати 

власну наукову концепцію. 

ПРН-4. Обирати адекватну предмету філологічного дослідження методологію, 

запроваджувати сучасні методи наукових досліджень для розв’язання широкого 

кола проблем і завдань у галузі філології. 

ПРН-8. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології у 

професійній науково-інноваційній діяльності. 

ПРН-9. Ефективно спілкуватися і взаємодіяти в науковому просторі, зокрема 

й міжнародному, для розв’язання різноманітних фахових вузькоспеціальних і 

загальних завдань у галузі філології та міждисциплінарних досліджень. 



ПРН-12. Реалізовувати стратегії дослідницького самовдосконалення та 

обирати засоби саморозвитку. 

3. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  Базові питання функційної типології мовних утворень. 

Літературна мова, її типи, національні варіанти. 

Тема 1. Онтологія мови та її типів. Гносеологічна роль мови та її функційних 

типів. Поняття норми у мовному утворенні. 

Тема 2. Соціолінгвістичні чинники діалектики мови та її функційних типів: 

виникнення, функціювання, розвитку та зникнення. 

Тема 3. Літературна і «стандартна» мова. Типи літературних мов за ступенем 

єдності та рівнем нормалізаційних процесів, за охопленням сфер спілкування, за 

ступенем відокремлення від побутово-розмовних форм. 

Тема 4. Проблема національних варіантів літературної мови.  

Змістовий модуль 2. Стратифікація функційних типів мови. 

Тема 5. Територіальні типи мови. 

Тема 6. Соціальні та соціально-територіальні типи мови. 

Тема 7. Функційно-стилістична своєрідність типів мови. 

Змістовий модуль 3. Дослідницький вимір функційних типів мови. 

Тема 8. Наукові підходи та методологічна специфіка вивчення функційних типів 

мови. 

Тема 9. Дослідницькі технології вивчення функційних типів мови. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 

Денна форма Вечірня форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Базові питання функційної типології мовних утворень. 

Літературна мова, її типи, національні варіанти. 

Тема 1. Онтологія 

мови та її типів. 

Гносеологічна роль 

12 2 2 - 8 12 2 2 - 8 



мови та її 

функційних типів. 

Поняття норми 

мовного 

утворення. 

Тема 2. 
Соціолінгвістичні 

чинники 

діалектики мови та 

її функційних 

типів: виникнення, 

функціювання, 

розвитку та 

зникнення. 

10 2 2 - 6 10 2 2 - 6 

Тема 3. Літературн

а і «стандартна» 

мова. Типи 

літературних мов 

за ступенем 

єдності та рівнем 

нормалізаційних 

процесів, за 

охопленням сфер 

спілкування, за 

ступенем 

відокремлення від 

побутово-

розмовних форм. 

9 2 1 - 6 9 2 1 - 6 

Тема 4. Проблема 

національних 

варіантів 

літературної мови. 

8 1 1 - 6 8 1 1 - 6 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

39 7 6 - 26 39 7 6 - 26 

Змістовий модуль 2. Стратифікація функційних типів мови. 

Тема 5. 

Територіальні 

типи мови. 

10 2 1 - 7 10 2 1 - 7 

Тема 6. Соціальні 

та гібридні 

(соціально-

територіальні) 

типи мови. 

10 2 1 - 7 10 2 1 - 7 



Тема 7. Функційно

-стилістична 

своєрідність типів 

мови. 

9 1 2 - 6 9 1 2 - 6 

Разом за змістовим 

модулем 2 

29 5 4 - 20 29 5 4 - 20 

Змістовий модуль 3. Дослідницький вимір функційних типів мови. 

Тема 8. Наукові 

підходи та 

методологічна 

специфіка 

вивчення 

функційних типів 

мови. 

10 2 2 - 6 10 2 2 - 6 

Тема 9. Дослідниц

ькі технології 

вивчення 

функційних типів 

мови. 

12 2 2 - 8 12 2 2 - 8 

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

22 4 4 - 14 22 4 4 - 14 

Усього годин 90 16 14 - 60 90 16 14 - 60 

 

5. Методи навчання 

Використовуються різні методи навчання: лекційний виклад матеріалу, в 

якому провідним прийомом є слово лектора; суміщення лекційного викладу з 

методами спостереження і бесіди; презентація досліджуваного матеріалу за 

допомогою таблиць, схем і технічних засобів навчання; обговорення виконаних 

здобувачами самостійних навчальних і індивідуально-дослідницьких завдань; 

консультації; дистанційні консультації. 

6. Методи контролю 

Використовуються такі методи і прийоми контролю знань здобувачів: 

перевірка й оцінювання самостійно виконаних загальних і індивідуалізованих 

письмових завдань; усні відповіді на практичних заняттях; індивідуалізований 

поточний тематичний і модульний контроль; підсумковий узагальнювальний 

контроль (залік); конспекти і реферати; презентація результатів виконання 

досліджень, виступи на наукових конференціях. 



 

 

7. Питання для підсумкового контролю 

1. Лінгвістична онтологія та гносеологія. 

2. Мова і мовлення: функційний аспект. Норма в лінгвістиці. 

3. Функційний тип мови: ознаки, підходи до виокремлення та вивчення, місце в 

лінгвістичній системі. 

4. Літературна мова. Національна мова. Кодифікація мовних одиниць. 

5. Територіальний діалект. Регіолект. Територіальне і міське койне. 

6. Лінгвогеографічний метод дослідження в лінгвістиці: традиції та інновації. 

7. Роль територіальних діалектів у формуванні літературної мови. Чинники змін 

норми літературної мови. 

8. Роль койне у формуванні літературної мови. Давньокиївське койне. 

Старомосковське койне. Середньовічне койне Андижану тощо. 

9. Мікшовані типи мови. Піджин. Креольська мова. Лінгва-франка. Суржик. 

10. Штучні мови: причини і час виникнення, труднощі розвитку, сучасна доля. 

Допоміжні мови для людей зі спеціальними потребами. 

11. Система соціолектів. Сленг. Жаргон. Арго. Професійне мовлення. Просторіччя. 

Фактори постійного оновлення соціолектів 

12. Соціолінгвістичний метод наукового дослідження. 

13. Актуальні питання діалектології та соціолінгвістики. 

14. Різнофункційність мов, типів і стилів мови. 

15. Анторопоцентричність функційних типів мови (літературної мови, говірки, 

міського просторіччя, молодіжного сленгу тощо). 

16. Екстралінгвістичні чинники виникнення та функціювання піджинів, 

креольських мов, койне. 

17. Діалектичні етапи функціювання типу мови (на прикладі певних типів). 

18. Місце порівняльно-історичного підходу у вивченні функційних типів мови. 

19. Місце системно-структурного підходу у вивченні функційних типів мови. 
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8. Розподіл балів, які отримують здобувачі 

Поточний контроль Модульний 

контроль Сума 

балів Змістовий 

модуль №1 

Змістовий 

модуль № 2 

Змістовий 

модуль № 3 

 Залік 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т 7 Т 8 Т 9 
ІНДЗ 

Співбесіда за 

контрольними 

питаннями 
100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 25 

 

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

85-89 В 
добре  

75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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АНОТАЦІЯ 

вибіркова дисципліна 

“Функційні типи мови” 

Проф. Степанов Є.М. 

 

Вибіркова дисципліна «Функційні типи мови» має на меті ознайомити 

аспірантів спеціальності «Філологія» з функційними типами мови, набір яких 

може бути різним у різних мовах. Обсяг і зміст поняття функційного типу мови є 

дискусійним, проте поширеним у соціолінгвістичних, лінгвокультурологічних, 

когнітивних дослідженнях. Програма курсу включає вивчення різних точок зору 

щодо функційної типологізації мови, причини й умови виникнення різних 

функційних типів мови, механізми їх функціювання у взаємодії між собою та з 

функційними типами інших мов, їхні трансформації. Розглядаємо питання 

функціювання типів мови в синхронії та діахронії. Серед конкретних 

функційних типів мови об’єктами вивчення є «літературна мова», 

«територіальний діалект», «говір», «говірка», «професійний діалект», 

«регіолект», «загальнонаціональне койне», «територіальне койне», «міське 

койне», «міське мовлення», «корпоративний жаргон», «професійний жаргон», 

«арго», «лінгва франка», «мова для спеціальних цілей», «суржик», «трасянка» 

тощо. Залежно від спеціалізації аспірантів, аналізуємо функційні типи різних 

мов. 

 

АННОТАЦИЯ 

выборочная дисциплина 

“Функциональные типы языка” 

Проф. Степанов Е.Н. 
 

Выборочная дисциплина «Функциональные типы языка» имеет целью 

ознакомить аспирантов специальности «Филология» с функциональными типами 

языка, набор которых может быть различным в разных языках. Объём и 

содержание понятия функционального типа языка является дискуссионным, 

однако распространённым в социолингвистических, лингвокультурологических, 

когнитивных исследованиях. Программа курса включает изучение различных 

точек зрения по функциональной типологизации языка, причины и условия 

возникновения различных функциональных типов языка, механизмы их 

функционирования во взаимодействии между собой и с функциональными типами 

других языков, их трансформации. Вопрос функционирования разных типов языка 

рассматривается в синхронии и диахронии. Объектами изучения являются 

«литературный язык», «территориальный диалект», «говор», «профессиональный 

диалект», «региолект», «общенациональное койне», «территориальное койне», 

«городское койне», «городская речь», «корпоративный жаргон», 

«профессиональный жаргон», «арго», «лингва франка», «язык для специальных 



целей», «суржик», «трасянка» и другие. В зависимости от специализации 

аспирантов, анализируются системы функциональных типов разных языков. 

 

SUMMARY 

selective discipline 

"Functional types of language" 

Prof. Ievgenii Stepanov 

The purpose of the selective discipline "Functional types of language" is to 

familiarize graduate students of the specialty "Philology" with functional types of 

language, the set of which may be different in different languages. The scope and content 

of the concept of a functional type of language is debatable, but common in 

sociolinguistic, linguocultural and cognitive research. The course program includes the 

study of various points of view on the language functional typology, the reasons and 

conditions for the emergence of various language functional types, the mechanisms of 

their functioning in interaction with each other and with the functional types of other 

languages, their transformation. The issue of the functioning of different types of 

language is considered in synchronicity and diachrony. The objects of study are "literary 

language", "territorial dialect", "professional dialect", "regiolect", "national koine", 

"territorial koine", "urban koine", "urban speech", "corporate jargon", "professional 

jargon", "argo", "lingua franca", "language for special purposes", "surzhik", "trasyanka" 

and others. Depending on the specialization of graduate students, systems of functional 

types of different languages are analyzed. 


