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Соціодинаміка та лінгводинаміка: процеси, проблеми, лексикографічне відображення 
 
Анотація: Дисципліна «Соціодинаміка та лінгводинаміка: процеси, проблеми, лексикографічне 
відображення» належить до переліку дисциплін гуманітарного напряму, запропонованих аспіранту для 
вільного вибору. 
Активні процеси соціодинаміки істотно впливають на лігводинаміку в добу глобалізації. Вони 
зумовлюють необхідність осмислення наслідків таких процесів у мовах, лексикографічної 
параметризації їх у вигляді словників нових слів, неозапозичень, ідеографічних словників 
інтегрального тип, які б відображали нову стратифікацію лексики. Курс центрований навколо 
проблеми з’ясування стану і перспектив розвитку сучасних мов, усвідомлення взаємодії мов спільних і 
відмінних тенденцій розвитку кожної з них, збереження мов і опрацювання засад мовної політики в 
сучасних умовах розвитку, перегляду мовних норм. 
Мета навчальної дисципліни: на матеріалі германських, романських, слов’янських та новогрецької 
мов познайомити слухачів з процесами інтернаціоналізації та націоналізації мов, їхньої 
інтелектуалізації, демократизації мовних норм, між стильової міграції мовних одиниць та формування 
нових функціональних стилів і жанрів; дати уявлення про корпуси національних мов і окремі корпуси 
неологізмів. 
Кількість кредитів: 4. 
Викладач: член-кор. НАН України, д.філол. н., проф. Клименко Н.Ф. 
Попередні вимоги:  

Аспірант повинен знати: вільно володіти українською, а також однією або двома міжнародними 
мовами; основними прийомами пошуку і аналізу наукової інформації; знати основи загального 
мовознавства, когнітивної, прикладної та зіставної лінгвістики, бути знайомим з  принципами 
укладання словників. 

Після закінчення курсу аспірант повинен уміти: усвідомлювати загальне коло проблем 
глобалізації та її впливу на розвиток мов, володіти критеріями визначення тенденцій поповнення і змін 
словникового складу мов, ідентифікувати і класифікувати явища неосемантизації одиниць, виникнення 
нових одиниць у мові, синтезувати явища інтелектуалізації мови, термінування і де термінування 
лексики, уміння укладати словники нових значень слів, нових термінів, інтернаціоналізмів (невеликого 
обсягу). 
Змістовий модуль: основні тенденції розвитку граматики, словотворення та лексичного складу мов в 
добу глобалізації. 
Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.22 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: викладається в обсязі 120 год. (4 кредитів ЄКТС), зокрема лекцій – 18 год., 
практичних занять – 4 год., консультації – 2 год. , самостійна робота –96 год., форма контролю – 
екзамен. 

 


