
Дисципліна Дисципліна 8  

«Гендерна лінгвістика» 

Рівень BO Бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

035 Філологія / Мова і література 

(англійська). Переклад 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність Денна форма: 3 курс, 5 семестр, 3 кредити  

Заочна форма: 3 курс, 5 семестр, 3 кредити 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Денна форма – 90 год.  

(лекції – 22 год., практичні – 20 год.)  

Заочна форма – 90 год.  

(лекції – 8 год., практичні – 4 год.) 

Мова викладання англійська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Кафедра англійської філології 

Автор дисципліни Кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри англійської філології 

Галапчук-Тарнавська Олена Михайлівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Рівень володіння англійською мовою не 

нижче, ніж В2 

Що буде вивчатися Курс «Гендерна лінгвістика»  

спрямований на проведення комплексного 

аналізу і систематизації сучасних 

англомовних досліджень, присвячених 

взаємодії мови і гендера (соціальної статі). 

Прослухавши курс, ви навчитеся 

досліджувати мову і мовленнєву поведінку 

за допомогою гендерних методів, 

застосовувати гендерний аналіз до різних 

аспектів соціального життя: мови, освіти, 

науки, медій, спорту. Курс допоможе вам 

вибудувати аргументовану, методологічно 

послідовну власну позицію в полеміці на 

гендерну тематику. 

Чому це цікаво/треба вивчати У контексті європейських цінностей 

гендерна рівність вимагає значної 

переорієнтації свідомості педагогічних 

працівників, а також здійснення ними своєї 

діяльності з урахуванням принципів 

гендерної толерантності, поваги до 

гендерної ідентичності, неупередженості та 

недопущення дискримінації 



Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Ви навчитеся:  

 Розрізняти стать і гендер, маскулінну 

і фемінну мовленнєву поведінку,  

 Наводити приклади 

андроцентричності мови та 

інтерпретувавти їх,  

 Підсумовувати, чим небезпечний 

мовний сексизм, 

 Виявляти в політичних і 

публіцистичних текстах випадки 

мовного сексизму та гендерні 

метафори із сексистським 

забарвленням,  

 Ілюструвати на прикладах різні 

стратегії впровадження гендерно 

паритетної мови, 

 Редагувати політичні і публіцистичні 

тексти гендерно паритетною мовою. 

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 дослідницької, викладацької, 

перекладацької до політико-ділової, а й 

покращить ваші соціальні, комунікативні та 

мовленнєві навички англійською мовою. 

Інформаційне забезпечення Силабус дисципліни, навчально-методичні 

матеріали 

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

