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ПОЛІТИЧНА ЛІНГВІСТИКА 

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)  

Кількість кредитів ЄКТС: 5 кредитів 

Структура дисципліни: лекції –  18 год.; 

практичні заняття – 27 год;   

СРС – 105 год. 

Форми контролю: залік  

Рік навчання: 2         Семестр: 4 

Назва кафедри: кафедра загального та  прикладного мовознавства і 

слов’янської філології 

Мова викладання: українська 

 

Викладач 

 

Ситар Ганна Василівна проф., д-р. філол. наук.  

Профайл викладача http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=91#search 

Доступ до матеріалів 

курсу 
https://moodle.donnu.edu.ua/course/view.php?id=2498&sesskey=wp2zGHzhMH 

Контактна інформація h.v.sytar@donnu.edu.ua 

 

Мета – формування таких результатів навчання та вмінь 

використовувати інструментарій політичної лінгвістики, що дасть змогу 

особистості-професіоналу, інтегрованому в регіональний та 

загальнонаціональний контекст, самореалізуватися в конструюванні та 

редагуванні політичних текстів різних жанрів, у застосуванні мовних засобів 

різних рівнів у політичних текстах згідно з поставленими завданнями.   

 

Завдання:  

‒ознайомити здобувачів СО Доктор філософії із сучасним станом і 

досягненнями в галузі політичної лінгвістики; 

‒ознайомити з основними поняттями політичної лінгвістики (політична 

комунікація, політичний дискурс, мова політики; агональність, ритуалізація, 

міфологізація, театралізація політичної комунікації; жанр політичного 

дискурсу та ін.); 

‒навчити розмежовувати різні жанри політичного тексту; 

‒навчити виявляти і розмежовувати типи і підтипи мовних засобів 

впливу на адресата в політичних текстах; 

‒оволодіти навичками конструювання та редагування політичних 

текстів різних жанрів згідно з поставленими завданнями; 



‒оволодіти навичками використання мовних засобів різних типів у 

політичних текстах. 

 

 

Загальні компетентності, які будуть сформовані у здобувача вищої 

освіти в результаті опанування дисципліни: 

‒знання основних класичних та новітніх філологічних концепцій, 

фундаментальних праць конкретної філологічної спеціалізації, глибоке 

розуміння теоретичних й практичних проблем в галузі дослідження; 

‒уміння проводити огляд, критичний аналіз, оцінку й узагальнення 

різних наукових поглядів у галузі дослідження, формулювати й 

обґрунтовувати власну наукову концепцію; 

‒навички ефективного спілкування і взаємодії в науковому просторі, 

зокрема й міжнародному, для розв’язання різноманітних фахових 

вузькоспеціальних і загальних завдань у галузі філології та 

міждисциплінарних досліджень; 

‒узагальнення, критичне мислення й аналізування явищ та проблем, які 

вивчаються, виявлення гнучкості у прийнятті рішень; 

‒вільне оперування лінгвістичною й літературознавчою термінологією 

(українською та англійською мовами). 

 

В.о. завідувача кафедри загального 

та  прикладного мовознавства і 

слов’янської філології 

Г.В. Ситар 

 

  

Викладач Г.В. Ситар 

 

  

 


