
Дисципліна Дисципліна 5  

«Соціолінгвістика» 

Рівень BO Бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

035 Філологія / Мова і література 

(англійська). Переклад 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність Денна форма: 2 курс, 4 семестр, 4 кредити  

Заочна форма: 2 курс, 4 семестр, 4 кредити 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Денна форма – 120 год.  

(лекції – 34 год., практичні – 16 год.)  

Заочна форма – 120 год.  

(лекції – 10 год., практичні – 4 год.) 

Мова викладання англійська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Кафедра англійської філології 

Автор дисципліни Доктор філологічних наук, професор 

кафедри англійської філології  

Ущина Валентина Антонівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Рівень володіння англійською мовою не 

нижче, ніж В2 

Що буде вивчатися У курсі соціолінгвістики ви дізнаєтеся про 

зв’язок мови і соціуму, а саме: як ваша 

мовленнєва поведінка впливає на ваші 

соціальні зв’язки; чому у різних 

комунікативних ситуаціях ми 

послуговуємося різними засобами мови. Ви 

зрозумієте, чому одні мови вважаються 

престижними, а інші втрачають носіїв. Вам 

стане ясно, що можна зробити аби змінити 

ставлення до мови окремої людини і як 

трансформувати мовну ситуацію цілої 

країни. 

Чому це цікаво/треба вивчати Ви зрозумієте механізми розвитку мов та 

мовних ситуацій; ви осягнете поняття 

престижності мов та ставлення до мови у 

суспільстві; ви навчитеся декодувати 

соціальні характеристики своїх 

співрозмовників через мову; ви навчитеся 

краще вибудовувати свої соціальні 

стосунки завдяки використанню мови; ви 

зрозумієте динаміку конструювання 

колективних та персональних 



ідентичностей.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Ви навчитеся:  

 користуватися термінологією 

соціолінгвістики 

 аналізувати засоби практичного 

втілення мовної політики 

 виявляти наслідки контакту мов та 

простежувати процеси зміни мов  

 проводити соціолінгвістичний аналіз 

мікро- і макро-параметрів мовної 

ситуації 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

Завдяки цьому курсу ви розширите свій 

теоретико-методологічний кругозір, що 

стане вам у нагоді не лише для майбутньої 

професійної роботи у найрізноманітніших 

сферах – від дослідницько-викладацької до 

політико-ділової, а й покращить ваші 

соціальні, комунікативні та мовленнєві 

навички.   

 

Інформаційне забезпечення Силабус дисципліни, навчально-методичні 

матеріали (включно з відео, аудіо-

подкастами, фільмами) 

Web-посилання на (опис 

дисципліни) 

силабус навчальної 

дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

 

 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

