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1. Анотація навчальної дисципліни. В основі курсу за вибором є розуміння того, що в  
сучасних умовах практично неможливо заперечити факт комп’ютеризації різних сфер 
знань. Тому кожному користувачу комп’ютера, а особливо спеціалістам перекладачам 
(як власне кажучи викладачам), необхідно ознайомитися з поняттями, які виникають при 
взаємодії інформаційних технологій з іншими галузями техніки та науки. В цьому 
випадку важливим є знання використання комп’ютерних термінів та особливості їх 
перекладу. Перехід до інформаційного суспільства викликає перебудову соціально-
культурної реальності і не може не торкнутися всіх суспільних утворень, зокрема й мови. 
Вибіркова дисципліна знайомить студентів із новими явищами, породженими 
функціонуванням мови в соціальних мережах та на соціально-медійних платформах, які 
змінюють уявлення про загальні властивості мови. Розглядаються такі теми як поняття 
комунікаційні технології, мова соціальних мереж, інтернет-комунікація, мовний стиль та 
мовна варіація в соціальних мережах, методологія корпусного аналізу комунікації в 
соціальних мережах, а також орфографічні, лексичні, граматичні та стилістичні 
особливості комунікації за допомогою SMS, E-Mail, WhatsApp, Twitter, Facebook, а 
також у чатах та на форумах. 
 
 
2. Загальний обсяг (відповідно до робочого навчального плану) − 3 кредитів ЄКТС;  
90 год., у тому числі:  
лекції – не передбачено 
семінарські заняття – не передбачено 
практичні заняття – 30 год. 
консультації –  не передбачено 
самостійна робота – 60 год. 
 
 
3. Мета вивчення дисципліни полягає в: 
• ознайомленні студентів з поняттями лінгвістики в галузі інформаційно-
комунікативних технологій, мови соціальних мереж;  
• інформуванні студентів про вплив мови соціальних мереж на сучасну  німецьку мову; 
• ознайомленні студентів з методикою корпусного аналізу комунікації в соціальних 
мережах; 
• ознайомленні студентів з орфографічними, морфологічними, лексико-семантичними, 
синтаксичними змінами в умовах функціонування літературної німецької мови в 
електронному середовищі; 
• виробленні у студентів уміння аналізувати тенденції сучасної лінгвістики, визначати 
перспективні напрямки та визначати орфографічні, лексичні, граматичні та стилістичні 
особливості комунікації за допомогою SMS, E-Mail, WhatsApp, Twitter, Facebook, а також 
у чатах та на форумах. 
 
  
4. Перелік практичних дисциплін 
 

1 семестр 
 

1. Мова сфери інформаційних технологій 
2. Мова соціальних мереж 
3. Мовний стиль та мовна варіація в соціальних мережах 



4. Англійські скорочення  в соціальних мережах 
5. Компʼютерні терміни в німецькій мові та їх переклад на українську 
6. Орфографічні особливості комунікації у галузі інформаційно-комунікативних 
технологій 
7. Лексичні особливості комунікації у галузі інформаційно-комунікативних 
технологій 
8. Граматичні особливості комунікації у галузі інформаційно-комунікативних 
технологій 
9. Мовні ознаки SMS-комунікації 
10. Інтернет як лінгвістичний корпус 
11. Лінгвістичні аспекти Twitter-комунікації 
12. Лінгвістичні аспекти E-Mail-комунікації 
13. Мовні ознаки WhatsApp-комунікації 
14. Лінгвістичні аспекти комунікації у Facebook  
15. МКР 
 

 
5. Система оцінювання курсу.  
 

Критерії оцінювання аудиторної роботи студента 
(на практичному занятті) 

 
Активна участь у роботі практичного заняття як індивідуально, так і в групі, 
підготовлене / не підготовлене мовлення, повідомлення, презентація, 
ситуативний виступ, які відповідають змісту практичного заняття, цікавий 
лінгвостилістичний аналіз, участь в обговоренні інших виступів, правильно 
виконані практичні завдання. 

"відмінно". 

Участь у роботі практичного заняття як індивідуально, так і в групі, 
підготовлене / не підготовлене мовлення, ситуативний виступ, презентація, 
не повний лінгвостилістичний аналіз, переважно правильно виконані 
практичні завдання. 

"добре" 

Пасивна участь у роботі практичного заняття переважно у групі, 
інформаційне повідомлення чи коментар демонструють початковий рівень 
опрацювання теми, некоректне виконання практичних завдань. 

"задовільно" 

Пасивна участь у роботі практичного заняття, виступ, презентація не 
підготовлені взагалі, відсутність навичків лінгвостилістичного аналізу, 
неправильне виконання практичного завдання. 

"незадовільно" 

Неявка на практичні заняття "0" 
 
 

Критерії оцінювання самостійної роботи студента 
 

студент чітко розуміє зміст завдання і вільно володіє знаннями 
стилістичних явищ; лінгвостилістичний аналіз дібраного тексту 
викладає творчо, глибоко, послідовно висловлює власну думку; 
правильно застосовує знання із суміжних дисциплін для вирішення 

"відмінно" 



практичних завдань чи проблем; дослідницьке завдання має 
правильне вирішення; повністю розкрито зміст теми; виконання 
практичної частини завдання відповідає теоретичним висновкам. 
Припускається 2-3 неточності, які не впливають на загальний зміст 
роботи. 
студент правильно розкриває основний зміст роботи та умов 
завдання; оперує необхідними стилістичними явищами; 
лінгвостилістичний аналіз дібраного тексту викладає ґрунтовно, 
послідовно; демонструє достатньо глибокий аналіз мовознавчого 
матеріалу. У роботі можливі 1-2 неточності у використанні 
стилістичних явищ, неістотні помилки у висновках, узагальненнях, 
які не впливають на конкретний зміст. 

"добре" 

студент загалом правильно викладає зміст питання, але не завжди 
послідовно; виявляє труднощі в лінгвостилістичному аналізі 
дібраного тексту; не використовує знань із суміжних дисциплін; 
помиляється у вживанні стилістичних явищ; робить поверхові 
висновки. 

"задовільно" 

студент не зміг зробити лінгвостилістичний аналіз дібраного тексту, 
не вживає стилістичні явища; робить грубі помилки в кінцевих 
висновках. 
 

 
"незадовільно" 

Невиконання самостійного завдання 
 

"0" 

 
 
 

Критерії оцінювання результатів виконання 
модульної контрольної роботи 

 
Повна і правильна відповідь на теоретичне запитання та 
виконані на 90% практичні завдання 

 
"відмінно" 

 
50 балів 

Правильна відповідь на теоретичне запитання з 
несуттєвими помилками та виконані на 75% практичні 
завдання 

"добре" 40 балів 

Достатня відповідь на теоретичне запитання з 2-3 
помилками та виконані на 60% практичні завдання "задовільно" 30 балів 

Поверхнева відповідь на теоретичне запитання та 
виконані менш ніж на 60% практичні завдання "незадовільно" 20 балів 

Неявка на МКР  0 балів 
 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
Оцінювання першого завдання  

Вимоги до першого завдання усної частини відповіді: 
Зміст відповіді: 



− повне розуміння змісту тексту; 
− його адекватний та логічний переказ у стислій формі; 
− правильний переклад вказаного уривку (за бажанням екзаменатора); 
− логічна побудова відповіді; 
− дотримання необхідних міжфразових зв’язків; 
− логічні відповіді на запитання, поставлені екзаменаторами стосовно змісту тексту; 
− висловлення власної точки зору та особистої оцінки прочитаного; 
− змістовний та детальний аналіз лінгвістичних особливостей тексту; 
− смислова та комунікативна інтерпретація його основної ідеї. 
Форма відповіді: 
− правильне фонетичне оформлення мовлення; 
− вільне володіння навичками монологічного та діалогічного мовлення; 
− широка варіативність лексичних, граматичних структур і доцільність їх 
використання. 
 
А – відмінно (90-100 балів): 100-95% 
правильно виконаних завдань. 
 

Невиконання однієї незначної вимоги до 
змісту чи однієї незначної вимоги до 
форми; допускається до 3 незначних 
помилок фонетичного, лексичного, 
граматичного або стилістичного 
характеру. 

В – добре (82-89 балів): 94-76 % 
правильно виконаних завдань. 
 

Невиконання однієї незначної вимоги до 
змісту чи однієї незначної вимоги до 
форми; допускається до 5 незначних 
помилок фонетичного, лексичного, 
граматичного або стилістичного 
характеру. 

С – добре (74-81 бали): 80-75 % 
правильно виконаних завдань. 
 

Невиконання однієї істотної вимоги до 
змісту та/чи однієї істотної вимоги до 
форми; допускається до 6-9 помилок 
фонетичного, лексичного, граматичного 
або стилістичного характеру. 

D – задовільно (64 -73 бали): 74-51 % 
правильно виконаних завдань.  
 

Невиконання до двох/трьох вимог до 
змісту та/чи двох/трьох вимог до форми; 
допускається до 10 помилок фонетичного, 
лексичного, граматичного або 
стилістичного характеру. 

E – достатньо (60-63 бали): 50-40 % 
правильно виконаних завдань.  
 

Невиконання більше трьох вимог до 
змісту та/чи більше трьох вимог до 
форми. Наявність у відповіді студента 
більше 10 помилок фонетичного, 
лексичного, граматичного або 
стилістичного характеру. 



FX – незадовільно (35-59 балів): менше 
40 % правильно виконаних завдань. 
 

Невиконання всіх вимог до змісту та  до 
форми. Наявність у відповіді студента 
більше 15 помилок фонетичного, 
лексичного, граматичного або 
стилістичного характеру. 

 
Оцінювання другого завдання  

 
А - відмінно  
(90-100 балів) 
 

Повна відповідність мовлення визначеним вище критеріям. 
Різноманітність мовленнєвих моделей, що використовуються, та 
лексична варіативність мовлення, чітке, логічне послідовне 
обґрунтування думок; багатство словникового запасу, вдале 
використання мовних засобів, інтонації. Самостійне проведення 
дискусії за темою, дотримання відповідної структури діалогу, уміння 
переконувати, аргументувати та обґрунтовувати свої думки, 
добираючи відповідні мовні засоби. Допускається 1-2 помилки 
лексико-граматичного та фонетичного характеру. Темп мовлення – 
природній − 200−250 слів за хвилину. 

В – добре  
(82-89 балів) 

 

Самостійна побудова достатньо повного висловлювання, що 
розкриває основну думку. Логічне і послідовне обґрунтування 
думок. Іноді трапляються такі недоліки, як відсутність аргументації. 
Участь у дискусії, достатньо широкий словниковий запас, достатній 
рівень вправності і культури мовлення, але не завжди повна 
аргументованість відповідей. Допускається 3−4 помилки лексико-
граматичного та фонетичного характеру. Темп мовлення – 
уповільнений − 125−175 слів за хвилину. 

С – добре  
(74-81 бали) 

 

Самостійна побудова достатньо повного висловлювання, що 
розкриває основну думку. Логічне і послідовне обґрунтування 
думок. Іноді трапляються такі недоліки, як відсутність аргументації. 
Участь у дискусії, достатньо широкий словниковий запас, достатній 
рівень вправності і культури мовлення, але не завжди повна 
аргументованість відповідей. Допускається 5−6 помилок лексико-
граматичного та фонетичного характеру. Темп мовлення – 
уповільнений − 125−175 слів за хвилину. 

D – 
задовільно (64 

-73 бали) 
 

Побудова висловлювання на репродуктивному рівні. Тема загалом 
розкрита, мовлення зв’язне, але висловлювання характеризується 
недоліками: основна думка не висвітлена, відсутність аналізу й 
висновків. Під час обговорення або дискусії відповіді на поставлені 
запитання неповні, помилки у мовному оформленні реплік, 
недосконале володіння умінням аргументувати висловлене. 
Допускається 7−8 помилок лексико-граматичного та фонетичного 
характеру. Темп мовлення – повільний − 75−100 слів за хвилину. 

E – достатньо 
(60 - 63 бали) 

Побудова висловлювання на репродуктивному рівні. Тема загалом 
розкрита, мовлення зв’язне, але висловлювання характеризується 



 недоліками: основна думка не висвітлена, відсутність аналізу й 
висновків. Під час обговорення або дискусії відповіді на поставлені 
запитання неповні, помилки у мовному оформленні реплік, 
недосконале володіння умінням аргументувати висловлене. 
Допускається 9−10 помилок лексико-граматичного та фонетичного 
характеру. Темп мовлення – повільний − 70−90 слів за хвилину. 

FX – 
незадовільно 
(35 - 59 балів) 
 

Побудова висловлювання, яке не є завершеним текстом, відсутня 
логічна послідовність викладу та висновки, відсутність у 
висловлюваннях основної думки. Відсутність розгорнутих 
відповідей, невміння доводити власну думку, пасивність у дискусії, 
невміння ставити питання доповідачам, обмежений словниковий 
запас. Допущено тільше 10 помилок лексико-граматичного та 
фонетичного характеру. Темп мовлення – повільний − 70 слів за 
хвилину. 
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