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ВСТУП 

Навчальна дисципліна “Основи теорії мовної комунікації” належить до числа 

дисциплін, що мають важливе теоретичне і практичне значення, оскільки вміння 

спілкуватися полягає не лише у правильному формулюванні висловлювання відповідно до 

граматичних, лексичних, стилістичних та інших вимог, а й у знанні того, в яких реальних 

контекстах можливі ті чи інші висловлювання. Наявний досі структурносемантичний 

підхід до вивчення мовних явищ не міг пояснити їхнє функціонально-семантичне 

призначення. Адже, днією з головних властивостей сучасної людини є уміння 

використовувати свою мовну компетенцію в абсолютно різних ситуаціях і за різних 

обставин. У звя’зку з цим потрібно вміти аналізувати комунікативну ситуацію, 

розпізнавати її важливі риси й переключати мовний регістр залежно від типу і способу 

спілкування. 

Предметом вивчення є акт спілкування, поняття про який сформувалося в 

лінгвістичній прагматиці й теорії мовленнєвих актів, лінгвістичній генології, 

соціолінгвістиці й лінгвістиці тексту. Мовне спілкування розглядається як багаторівневе 

явище – у соціальному, комунікативному і лінгвістичному аспектах. Курс знайомить 

студентів з різними підходами до аналізу комунікації, сприяє виробленню навичок опису 

ситуацій спілкування з урахуванням соціальних і психологічних характеристик мовців, їх 

стратегій і тактик, конвенцій, типів мовленнєвих дій і мовних форм їхнього вираження.  

Головна метавикладання навчальної дисципліни – вивчення феномена мовного 

спілкування, формування вмінь і навичок правильно розуміти й аналізувати явища 

мовного спілкування, використовувати набуті знання у вивченні іноземних мов, перекладі 

та філологічних дослідженнях.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:  

- вивчення мови з погляду її використання для впливу на співрозмовника;  

- формування професійної лінгвістичної компетенції;  

- володіння понятєвим апаратом у теорії комунікації;  

- формування вміння розрізняти типи дискурсів, мовленнєвих актів, тактик і 

стратегій спілкування, аналізувати соціокультурні чинники та розмаїття засобів 

комунікації;  

- виробленяздатності практичного застосовування набутих знань у практичній 

діяльності та наукових дослідженнях. 

У результаті вивчення дисципліни “Основи теорії мовної комунікації” студенти 

повинні:  

знати: 
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- основні поняття і категорії; 

- залежність між мовою, мовленням і комунікацією; 

- властивості висловлювання: референцію та пресупозицію; 

- підходи до вивчення і моделі комунікації; 

- поняття дискурсу та його типів; 

- принцип кооперації та максими комунікації; 

- імплікатури та принцип ввічливості; 

- поняття контексту та його типів; 

вміти: 

- орієнтуватися у проблемі виявлення комунікативних процесів та визначення 

їх складових; 

- визначати типи і види спілкування; 

- визначати структуру і складники комунікації; 

- застосовувати принципи, правила і конвенції безконфліктногоспілкування; 

- здійснювати аналіз комунікативних актів; 

- давати власну оцінку комунікативним явищам і процесам. 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменуванняпоказник
ів 

Освітньо-професійна 

програма, рівень 

вищоїосвіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання Кількість кредитів 

ESTS – 3 

Освітньо-професійні 
програми першого рівня 
вищої освіти та освітньо- 

кваліфікаційні 
програмиза усіма 
спеціальностями 

Обов’язкова (базова) 

Кількість модулів – 2 Рік підготовки: 

3-й 3-й 
Загальна 
кількістьгодин – 90 Лекції 
Тижневих годин 
дляденної 
форминавчання: 
аудиторних – 
2самостійної 
роботи – 5 

12 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 2 год. 

Самостійна робота 

64 год. 82 год. 

Вид контролю: екзамен 
 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:для 

денної форми навчання – 29% / 71%; для заочної форми навчання – 9% / 91%.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьохбальною шкалою, де «2» – незадовільно; «3» – задовільно; «4» – добре; «5» – 

відмінно. 

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій формі і 

оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС.  

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВНАВЧАННЯ 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, так і 

інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблемного характеру, міні-

лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, кейс-метод, презентації, 

метод проектної роботи. 

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється шляхом 

виконання студентами: 

- тестових завдань: 

- виступівна наукових заходах; 

- підсумкового екзамену у тестовій формі. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1.Визначення комунікації. Основні підходи до комунікації.Комунікація як 

процес. Моделі комунікації.Види комунікації.  

Тема 2.Референція та пресупозиція. 

Тема 3.Дейксис.  

Тема 4.Теорія мовленнєвих актів.  

Змістовий модуль 2. 

Тема 5.Дискурс. Поняттяконтексту. 

Тема 6.Конверсаційний аналіз. Дискурсивний аналіз. Критичний дискурсаналіз. 

Тема 7.Максими комунікації. Комунікаційні імплікатури. Комунікативні невдачі. 

Комунікативні стратегії і тактики. 

Тема 8.Міжкультурна комунікація.  

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

В
сь

о
го

  у тому числі 

В
сь

о
го

 у тому числі 

л п с с.р. л п с с.р. 

1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Визначення комунікації. 

Основні підходи до комунікації. 

Комунікація як процес. Моделі 

комунікації. Види комунікації. 

 2  2 5  

2 

 

2 

8 

Тема 2. Референція та 

пресупозиція. 
 2  2 5   8 

Тема 3. Дейксис.  

2 

 

2 

6     8 

Тема 4. Теорія мовленнєвих 

актів. 
  6     8 

Разом за модулем 1  6  6 22  2  2 32 

Змістовий модуль 2 

Тема 5. Дискурс. Поняття 

контексту. 
 

2 

 2 10  

2 

  10 

Тема 6. Конверсаційний аналіз. 

Дискурсивний аналіз. Критичний 

дискурсаналіз. 

  2 10    10 

Тема 7. Максими комунікації. 

Комунікаційні імплікатури. 

Комунікативні невдачі. 

 2  2 11  2   10 
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Комунікативні стратегії і 

тактики. 

Тема 8. Міжкультурна 

комунікація. 
 2  2 11     20 

Разом за модулем 2  6  8 42  4   50 

Екзамен            

Усього годин  90 12  14 64 90 6  2 82 
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