
Дисципліна 
Вибіркова дисципліна 5 «Регіональні діалекти 

англійської мови» 

Рівень ВО Бакалавр 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

035 Філологія 

Прикладна лінгвістика. Переклад і комп’ютерна 

лінгвістика 

Форма навчання 
Денна, заочна  

 

Курс, семестр, протяжність 
Денна форма – 3 курс, 5 семестр, 5 кредитів 

Заочна форма – 3 курс, 5 семестр, 5 кредитів  

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Денна форма – 150 год.   

(лекції – 20 год., практичні – 34 год.)  

Заочна форма – 150 год.  

(лекції – 6 год., практичні – 8 год.)  

Мова викладання Англійська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 
Кафедра прикладної лінгвістики 

Автор дисципліни 
кандидат філологічних наук,   

доцент кафедри прикладної лінгвістики  

Бондар Т. Г. 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Рівень володіння англійською мовою B1–B2 

Що буде вивчатися 

Особливості сучасних соціальних і регіональних 

варіантів та діалектів англійської мови, основні 

відмінності між національними варіантами 

англійської мови. 



Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Ця дисципліна дає змогу ознайомитися із 

варіантами англійської мови, своєрідністю й 

унікальністю регіональних відмінностей та 

діалектів, особливостями англійської 

літературної вимови (Received Pronunciation, RP) 

та дозволить вирізняти явища, які спричинюють 

варіативність вимови. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Очікувані програмні результати навчання: 

- ефективно працювати з інформацією: добирати 

необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з 

фахової літератури та електронних баз, критично 

аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, 

класифікувати й систематизувати; 

- співпрацювати з колегами, представниками 

інших культур та релігій, прибічниками різних 

політичних поглядів тощо; 

- характеризувати діалектні та соціальні 

різновиди мов, що вивчаються, описувати 

соціолінгвальну ситуацію;  

- знати норми літературної мови та вміти їх 

застосовувати у практичній діяльності; 

- аналізувати мовні одиниці, визначати їхню 

взаємодію та характеризувати мовні явища і 

процеси, що їх зумовлюють; 

- використовувати англійську мову в усній та 

письмовій формах, у різних жанрово-стильових 

різновидах і регістрах спілкування (офіційному, 

неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, 

навчальній, професійній, науковій сферах життя;  

- збирати, аналізувати, систематизувати й 

інтерпретувати факти мови й мовлення та 

використовувати їх для розв’язання складних 

задач і проблем у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності та/або навчання; 

- розрізняти стандарт вимови англійської мови 

(RP) та діалекти; 

- виокремлювати основні відмінності між 

національними варіантами англійської мови на 

фонетичному та лексичному рівнях. 



Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

Вивчення дисципліни забезпечує формування 

загальних і фахових компетентностей: 

- здатність учитися впродовж життя й 

оволодівати сучасними знаннями;  

- здатність до пошуку, опрацювання та аналізу 

інформації з різних джерел; 

- уміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми; 

- здатність спілкуватися іноземною мовою; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; 

- здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях; 

- навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій; 

- здатність аналізувати діалектні та соціальні 

різновиди мов, що вивчаються, описувати 

соціолінгвальну ситуацію; 

- здатність вільно, гнучко й ефективно 

використовувати англійську мову в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових 

різновидах і регістрах спілкування (офіційному, 

неофіційному. нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у різних сферах життя; 

- здатність до надання консультацій з 

дотримання норм літературної мови та культури 

мовлення; 

- усвідомлення різноманітності культур та націй. 

Інформаційне забезпечення 
Силабус дисципліни, навчально-методичний 

комплекс 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

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

